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Essay1171

Aansprekend 
 aansprakelijkheidsrecht
Rob Schwitters1

Het gevaar van een instrumentalistisch, op een utilistische rationaliteit gefundeerd, aansprakelijkheidsrecht 

is dat er volledig wordt geabstraheerd van de persoonlijke relatie tussen schadeveroorzaker en slachtoffer.  

In zo’n utilistische denkwijze wordt het vraagstuk van schadeverdeling algauw beheerst door kwesties die zich 

boven het hoofd van de direct betrokkenen afspelen. Daarmee dreigt iets dat essentieel is voor morele 

 oordeelsvorming, het proces van aanklacht, rechtvaardiging en verontschuldiging, buiten spel gezet te 

 worden. Aansprakelijkheidskwesties betreffen in eerste instantie normatieve geschillen tussen mensen die 

elkaar daarop moeten kunnen aanspreken. Dat moet niet uit het oog worden verloren.

H et aansprakelijkheidsrecht is in beweging.2 De 
laatste jaren wordt getornd aan de vanzelfspre-
kende positie die het eens had toen het, naast 

contract en eigendom, als een van de pijlers van het recht 
de private verhoudingen ordende. Het heeft een publiek 
karakter gekregen en wordt instrumenteel gemaakt aan 
de realisering van sociale doeleinden zoals compensatie, 
preventie, handhaving alsmede een rechtvaardige verde-
ling van schadekosten.3 In het licht van de nieuwe doel-
einden worden de tekorten van het aansprakelijkheids-
recht beter zichtbaar en rijst de vraag of er niet meer 
doeltreffende instrumenten te vinden zijn.4 

De belangrijkste taak van het klassieke aansprakelijk-
heidsrecht, zoals dat in de negentiende eeuw definitief 
vorm gekregen had, was het corrigeren van door tekort-
schietend gedrag verstoorde vermogensverhoudingen. Het 
was gefundeerd op een model van corrigerende rechtvaar-
digheid. Bij de vaststelling van aansprakelijkheid stond de 
private verhouding tussen de individuele schadeveroorza-
ker en het individuele slachtoffer voorop. 

Vooral in de Verenigde Staten zijn de meningen ver-
deeld over de wenselijkheid van de instrumentalisering 
van het aansprakelijkheidsrecht.5 De rechtstheoreticus 
Ernest Weinrib is de belangrijkste representant van het 
klassieke model. Hij beschouwt het als de eigenlijke taak 
van het aansprakelijkheidsrecht om diegenen die door het 
onrechtmatig gedrag van een ander schade geleden heb-
ben, het recht te bieden deze op de ander te verhalen.6 De 
verdeling van schade regardeert de verhouding tussen de 
schadeveroorzaker en het slachtoffer, waarbij sociale doel-
einden irrelevant zijn. Daartegenover staan bijvoorbeeld 
de opvattingen van de rechtseconoom Richard Posner, die 
het aansprakelijkheidsrecht volledig dienstbaar wil maken 
aan de maximalisering van welvaart. Een sociaal doel dat 
gerealiseerd wordt als het partijen tot optimale preventie 
aanzet.7 

In ons land zijn er vooralsnog veel minder bezwaren 
geuit tegen die instrumentalisering. De recente verwer-
ping van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht door 
Jeroen Kortmann, was dan ook een opmerkelijk geluid. Hij 
pleitte voor een op zijn traditionele taken gericht aan-
sprakelijkheidsrecht waarbij het gaat om het vergoeden 
van diegenen die gedupeerd zijn door onrechtmatig 
gedrag.8

De pleidooien voor een volledig in het teken van cor-
rigerende rechtvaardigheid staand aansprakelijkheids-
recht, zoals die van Weinrib, worden vaak gekwalificeerd 
als onrealistisch en gedateerd.9 Ik denk daar niet anders 
over, en zal die opvatting toelichten aan de hand van een 
korte sociologische schets van veranderingen binnen het 
aansprakelijkheidsrecht die zich vanaf het einde van de 
negentiende eeuw voltrokken hebben. Dat neemt niet weg 
dat ik enkele van de bezwaren tegen een instrumenteel 
aansprakelijkheidsrecht deel. Ik zal uiteenzetten wat de 
gebreken zijn van een uitsluitend op sociale doeleinden 
gericht aansprakelijkheidsrecht. Tot slot geef ik enkele 
suggesties voor een inrichting van het aansprakelijkheids-
recht die zowel recht doet aan enkele belangrijke waarden 
die in de notie van corrigerende rechtvaardigheid beslo-
ten liggen, als uitdrukking geeft aan het feit dat het 
hedendaagse aansprakelijkheidsrecht niet langer uitslui-
tend betrekking heeft op de verhouding tussen schadever-
oorzaker en slachtoffer.

Corrigerende rechtvaardigheid
Kortmann keert zich in zijn oratie tegen de instrumentali-
sering van het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder 
tegen de recente aanwending van dat recht met het oog 
op preventie en handhaving. Hij laat deze taken liever 
over aan het publiekrecht. 

Hij vreest met name de verhoudingen verscherpende 
effecten van een claimcultuur, daar optimale preventie en 
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Slachtoffers worden tot protagonisten 

gemaakt van de publieke zaak: zij 

moeten in de eerste plaats bijdragen 

aan een optimaal preventiebeleid
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handhaving zullen vergen dat veel slachtoffers daadwer-
kelijk schadevergoeding eisen. Daarnaast meent hij dat 
een dergelijk instrumenteel aansprakelijkheidsrecht een 
gemakkelijke prooi is voor commercialisering, een ten-
dens die in de Verenigde Staten al gaande is.10 Er ontstaat 
daar een markt voor aansprakelijkheidsclaims. Dergelijke 
ontwikkelingen kunnen gepareerd worden door het aan-
sprakelijkheidsrecht weer te funderen op corrigerende 
rechtvaardigheid. Kortmann licht dit concept niet uitvoe-
rig toe, maar daarvoor kunnen we te rade gaan bij de 
Amerikaanse rechtstheoretici Ernest Weinrib en Jules 
Coleman.11 

Weinrib en Coleman menen dat het aansprakelijk-
heidsrecht in zijn eigen termen gewaardeerd moet wor-
den. Daarbij staat de normatieve bipartide verhouding 
tussen slachtoffer en schadeveroorzaker voorop. In de 
woorden van Weinrib: ‘The plaintiff and the defendant are 
locked in a reciprocal normative embrace. Factors such as 
deterrence and compensation, whose justificatory force 
applies only to one of the parties play no justificatory 
role’.12 Het aansprakelijkheidsrecht moet verder reikende 
sociale effecten negeren. Introductie van instrumentele 
ambities leidt onvermijdelijk tot incoherentie. 

Indien het aansprakelijkheidsrecht volledig in het 
teken zou worden gesteld van een sociaal doel, zou zijn 
betekenis gereduceerd worden. Zo gaat het in een rechts-
economisch, op preventie gericht, perspectief uitsluitend 
om het verschaffen van optimale gedragsprikkels aan 
schadeveroorzakers. De vraag wie mag claimen en hoe 
groot de schadevergoeding moet zijn, wordt daaraan 
ondergeschikt gemaakt. Slachtoffers worden tot protago-
nisten gemaakt van de publieke zaak: zij moeten in de 
eerste plaats bijdragen aan een optimaal preventiebeleid. 

Op deze wijze wordt geabstraheerd van de normatieve 
betrekking, waarbij iemand die schade lijdt door het 
onrechtmatig gedrag van een ander, die ander tot vergoe-
ding kan verplichten. 

Weinrib en Coleman hebben een belangrijk punt als 
zij stellen dat het aansprakelijkheidsrecht zijn identiteit 
zou verliezen indien het exclusief in het teken zou worden 
gesteld van publieke taken. Kan een stelsel van schadever-
goeding dat volledig dienstbaar wordt gemaakt aan preven-
tie of compensatie nog aansprakelijkheidsrecht genoemd 
worden? Een op één doel gericht aansprakelijkheidsrecht 
ontbindt de onderlinge relatie tussen schadeveroorzaker en 
gedupeerde en focust uitsluitend op een van beide partijen: 
bij preventie, op het in juiste banen sturen van het hande-
len van potentiële schadeveroorzakers, bij compensatie, op 
het optimaal vergoeden van slachtoffers. Op ons land 
betrokken kan gedacht worden aan de steeds prominenter 
rol die het aansprakelijkheidsrecht de laatste jaren heeft 
gekregen bij het compenseren van slachtoffers binnen het 
domein van de arbeid. De rechter is de ingrepen in de soci-
ale zekerheid gaan compenseren middels een ruime inter-
pretatie van art. 7:658 en 7:611 BW. Het roept de vraag op 
of deze geprivatiseerde vorm van sociale zekerheid de 
spankracht van het aansprakelijkheidsrecht niet te buiten 
gaat.13 Wordt de verantwoordelijkheid van werkgevers niet 
volledig ondergeschikt gemaakt aan het realiseren van een 
sociaal doel?

Een onvermijdelijke instrumentalisering
Is echter het op corrigerende rechtvaardigheid gefundeer-
de model van aansprakelijkheid niet gedateerd? De oriën-
tatie op de normatieve verhouding tussen de schadever-
oorzaker en het slachtoffer paste in de context van de 
negentiende-eeuwse samenleving. Het toen dominante 
klassiek liberale denken veronderstelde slechts een rechts-
plicht tot vergoeding van schade, indien een onrechtmati-
ge inbreuk was gepleegd op wederzijdse vrijheden. De bij-
stand aan diegenen die op een andere manier door 
tegenslag getroffen waren werd beschouwd als een kwes-
tie van morele (‘zedelijke’) plichten, en kwam tot uitdruk-
king in de vrijwillige hulp binnen het verband van fami-
lie, buurt, parochie of werk. Tegenslag werd doorgaans 
toegeschreven aan toeval of goddelijk ingrijpen. Dit was 
begrijpelijk in een samenleving waarin een sterk besef 
bestond van niet door menselijk handelen teweeggebrach-
te schade, zoals hongersnood en epidemieën.14 Schade 

1390-1396_NJB20_ART02.indd   1391 14-05-12   15:02



1392  NEDERLANDS JURISTENBLAD – 11-05-2012 – AFL. 19NEDERLANDS JURISTENBLAD – 11-05-2012 – AFL. 19

werd niet snel toegeschreven aan tekortschietend hande-
len, hetgeen de grondslag vormde voor het recht op com-
pensatie.

Maatschappelijke veranderingen vanaf het einde van 
de negentiende eeuw hebben ertoe geleid dat veel onge-
vallen kwesties zijn geworden van organisatie en planning 
van de samenleving en worden toegeschreven aan (falen-
de) collectieve beschikkingsmacht.15 De in het voetspoor 
van verzekeringen aan belang winnende actuariële ratio-
naliteit, maakt dat ongevallen worden gezien als statis-
tisch te voorspellen gebeurtenissen waarvan de kans op 
basis van planmatige preventie kan worden beïnvloed.16 
Daarnaast zijn veel schades de keerzijde gaan vormen van 
activiteiten waarvoor de samenleving bewust heeft geop-
teerd, zoals autoverkeer of toepassing van geavanceerde 
technologie in de industriële productie. Verder hebben 
ontwikkeling van techniek en taaksplitsing ertoe geleid 
dat schade doorgaans het gevolg is van samengesteld han-
delen en overlappende verantwoordelijkheden. Een bij-
komstig gevolg van de opkomst van verzekeringen is dat 
de schadevergoeding zich los heeft gezongen van per-
soonlijke verantwoordelijkheid, daar de aansprakelijke de 
kosten kan afwentelen op een collectief.17 Daarmee is het 
vraagstuk van schadeverdeling ook een kwestie geworden 
van distributieve rechtvaardigheid, van het verdelen van 
kosten over categorieën van personen.

Niet alleen in de perceptie van de totstandkoming 
van ongevallen, maar ook in de perceptie van het lot van 
door schade gedupeerden, heeft de publieke dimensie een 
grotere rol gekregen. Het feit dat schadeveroorzakers hun 
schade kunnen afwentelen leidt ertoe dat wetgever en 
rechter meer oog krijgen voor de belangen van slachtof-
fers. Omdat hun schade steeds meer gezien wordt als de 
uitkomst van politieke keuzen voor riskante activiteiten 
en omdat informele bijstand, tengevolge van processen 
van individualisering, is afgekalfd, wordt de zorg voor 
slachtoffers ook in toenemende mate als een taak van het 
recht gezien. Sociale zekerheid, (rampen)fondsen en civie-
le aansprakelijkheid functioneren daarbij als alternatie-
ven.18

Einde van het aansprakelijkheidsrecht?
De weg terug naar een op klassieke principes gefundeerd 
aansprakelijkheidsrecht is geen optie meer. Publieke kwes-
ties dringen zich onvermijdelijk op. Een instrumenteel 
aansprakelijkheidsrecht is echter geen rustig bezit. Het is 
immers ontvankelijk voor de empirische vraag of het wer-

kelijk in staat is de beoogde sociale doeleinden effectief te 
verwezenlijken.

Compensatie van slachtoffers vormt een belangrijke 
taak van het hedendaagse aansprakelijkheidsrecht. Desal-
niettemin wordt voortdurend de vraag opgeworpen of het 
aansprakelijkheidsrecht hiertoe wel een adequaat middel 
is. De aansprakelijkheid vestigende voorwaarden zoals 
onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, causaliteit en relati-
viteit sluiten veel slachtoffers van compensatie uit. Maar 
ook als die ruim geïnterpreteerd worden, zoals bij risico-
aansprakelijkheid, bestaan er voor hen nog veel hindernis-
sen. Er zijn immers veel financiële en sociale factoren die 
slachtoffers met een potentieel succesvolle vordering, van 
het claimen van vergoeding weerhouden. 

In feite heeft het aansprakelijkheidsrecht maar een 
marginale betekenis voor het vergoeden van schade.19 
Andere juridische arrangementen zoals sociale zekerheid, 
directe verzekeringen en rampenfondsen werpen voor 
slachtoffers veel minder procedurele hindernissen op. 
Vanuit het gezichtspunt van compensatie is het dan ook 
niet verbazingwekkend dat binnen sommige domeinen, 
zoals arbeid en verkeer, voortdurend gezinspeeld wordt op 
de introductie van dergelijke alternatieven.20 

Vanaf de jaren negentig bestaat er een groeiende aan-
dacht voor de preventieve functie van het aansprakelijk-
heidsrecht.21 Deze hangt zowel samen met de steeds promi-
nenter rol van kwesties van veiligheid en risicobeheersing 
in het algemeen, als met de tendens tot privatisering. Vei-
ligheidsregulering die voorheen als een bij uitstek publiek-
rechtelijke taak werd gezien wordt nu voor een deel overge-
dragen aan het civiele recht. Recentelijk zijn de 
mogelijkheden van dit recht ook ontdekt door Europa en 
andere internationale organisaties, die maar over een 
beperkt repertoire van publiekrechtelijke sancties beschik-
ken.22 Daarnaast heeft de recente appreciatie van preventie 
te maken met het feit dat binnen het aansprakelijkheids-
recht de rechtseconomische benadering meer in tel is 
geraakt.23 Het rechtseconomische devies is, grof gezegd, dat 
die preventiemaatregelen geboden zijn die minder kosten 
dan de besparing van schadekosten die zij opleveren (de 
zogenoemde Learned Hand-formule). Optimale preventie 
verlangt dat de schadeveroorzakers geconfronteerd worden 
met de kosten die hun riskante activiteiten teweegbrengen. 

Of het aansprakelijkheidsrecht werkelijk een probaat 
middel is met het oog op preventie kan betwijfeld wor-
den.24 Vooralsnog blijven veel kosten buiten het bereik van 
het aansprakelijkheidsrecht. Denk aan de door automobilis-
ten veroorzaakte geluidshinder of aantasting van de ozon-
laag. Ook valt het vele verdriet dat naasten van een dodelijk 

Essay

Het feit dat schadeveroorzakers hun 

schade kunnen afwentelen leidt 

ertoe dat wetgever en rechter meer 

oog krijgen voor de belangen van 

slachtoffers

1390-1396_NJB20_ART02.indd   1392 14-05-12   15:02



NEDERLANDS JURISTENBLAD – 11-05-2012 – AFL. 19NEDERLANDS JURISTENBLAD – 11-05-2012 – AFL. 19   1393

Appelleren deze prikkels niet  

uitsluitend aan een berekenende  

houding, waardoor het normatieve  
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recht ondermijnd wordt?

verongelukt of door zwaar letsel getroffen slachtoffer heb-
ben vooralsnog buiten de rekensom. Verder wreekt zich 
ook hier dat de claimbereidheid van slachtoffers achter-
blijft. De preventie wordt ook niet bevorderd als veel kosten 
van letselschade gedragen worden door ziektekosten- en 
sociale verzekeringen.

Het feit dat veel schadeveroorzakers in staat zijn de 
door hen te vergoeden schade af te wentelen op een aan-
sprakelijkheidsverzekering hoeft het preventieve effect 
van aansprakelijkheid niet te frustreren. Deze verzekerin-
gen kunnen immers op basis van hun polisregime verze-
kerden onderwerpen aan prikkels die hun zorgvuldig 
gedrag bevorderen (bonus/malus, eigen risico, risicodiffe-
rentiatie enz.). Het vrij effectieve middel van risicodiffe-
rentiatie blijken verzekeringen echter, vanwege financieel-
administratieve overwegingen, weinig toe te passen.25 

Al met al is het de vraag of men, onder invloed van 
rechtseconomische denkbeelden, niet te hoge verwachtin-
gen koestert van door het aansprakelijkheidsrecht gebo-
den financiële prikkels. Daarbij laat zich bezien of deze 
prikkels niet uitsluitend appelleren aan een berekenende 
houding, waardoor het normatieve fundament van het 
aansprakelijkheidsrecht ondermijnd wordt. Als dat zo is 
komt het er des te meer op aan dat alle schadekosten bij 
de veroorzakers in rekening worden gebracht. Het is een 
bedenking van Coleman en Weinrib tegen het rechtseco-
nomisch preventiedenken dat het aan (potentiële) schade-
veroorzakers het signaal geeft dat zij zoveel schade aan 
mogen richten als financieel profijtelijk is.26

Is het aansprakelijkheidsrecht dan een effectief instru-
ment om kosten van schade op een rechtvaardige wijze 
over groepen in de samenleving te spreiden? Daarover kan 
men ook de nodige twijfels hebben. Ten eerste functioneert 
het aansprakelijkheidsrecht in een netwerk van verzekerin-
gen en marktafhankelijkheden die het moeilijk maken de 
kosten daar te laten vallen, waar men deze wil laten vallen. 
Daarnaast bestaan er juist voor mensen in sociaal-econo-
misch zwakkere posities veel financiële en sociaal-psycholo-
gische obstakels om een aansprakelijkheidsclaim in te die-
nen. Verder plaatst het aansprakelijkheidsrecht sommige 
slachtoffers willekeurig in een bevoorrechte positie. Diege-
nen die toevallig met een identificeerbare en aansprakelijke 
schadeveroorzaker te maken hebben, en die de obstakels 
naar een claim weten te passeren, staat een genereuze ver-
goeding te wachten. Andere slachtoffers zijn aangewezen op 
de veel kariger uitkeringen van fondsen en sociale verzeke-
ringen, of blijven geheel met de schade zitten. Het gaf de 
Engelse rechtstheoreticus Atiyah aanleiding om te spreken 
over een ‘damage lottery’.27

Niet alleen weet het aansprakelijkheidsrecht de 
afzonderlijke sociale doeleinden maar slecht effectief te 
realiseren, bovendien stellen de verschillende doeleinden 
vaak tegenstrijdige eisen. Zo is het bijvoorbeeld met het 
oog op preventie doorgaans rationeel om eigen schuld 
van de gedupeerde medebepalend te laten zijn voor de 
omvang van de schadevergoeding, terwijl dit vanuit het 
perspectief van compensatie onwenselijk is (reductie ver-
goeding en gecompliceerde procedures).

Bij achterblijvende claimbereidheid zou het vanuit 
het oogpunt van preventie geboden kunnen zijn om pri-
vaatrechtelijke boeten te introduceren. Maar deze extra 
sanctie opgelegd aan de schadeveroorzaker, kan vanuit 
het oogpunt van een rechtvaardige verdeling zeer kwesti-
eus zijn: Waarom moeten diegenen, die toevallig met een 
claim geconfronteerd worden, extra gestraft worden? 

Het streven naar compensatie kan optimale preventie 
frustreren. Moeten door schadeveroorzakers maximale ver-
goedingen uitgekeerd worden, en worden zij daarnaast nog 
eens belast met de vergoeding van proceskosten, dan kunnen 
zij geconfronteerd worden met zoveel kosten dat dat kan lei-
den tot over-preventie (bijvoorbeeld defensive medicine). 28 

Juist de instrumentalisering van het aansprakelijk-
heidsrecht heeft verwachtingen gewekt die nauwelijks, 
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afzonderlijk dan wel in samenhang, effectief te realiseren 
zijn. Bovendien is het aansprakelijkheidsrecht, vergeleken 
met sociale zekerheid en schadeverzekeringen, een zeer 
kostbaar systeem van schadevergoeding. Met elke euro 
uitgekeerde schadevergoeding zou vijftig eurocent aan 
transactiekosten gemoeid zijn.29 Bedenk daarbij dat een 
optimaal functioneren als systeem van compensatie of 
preventie een juridisering zou vergen die velen voor 
onwenselijk zouden houden. Het maakt het begrijpelijk 
dat voortdurend getwijfeld wordt aan het bestaansrecht 
van het aansprakelijkheidsrecht en de gedachten vaak uit-
gaan naar alternatieve systemen van schadeverdeling.30 

De tegenstrijdige eisen die de uiteenlopende doelen 
stellen, kunnen wellicht verklaren dat de wetgever de laat-
ste jaren op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht er 
slecht in is geslaagd is om knopen door te hakken en bij 
veel kwesties het initiatief aan de rechter heeft gelaten.31 

Denk aan de ontwikkelingen rondom aansprakelijkheid in 
het verkeer, de aansprakelijkheid van de werkgever, en het 
in het slop geraakte wetsvoorstel affectieschade. 

Een integrale toets
Worden aan het aansprakelijkheidsrecht geen overtrokken 
eisen gesteld? Een van de redenen waarom het de laatste 
jaren zo in opspraak is geraakt is dat critici zijn prestaties 
zijn gaan meten aan één doel, om het vervolgens als 
tekortschietend te kwalificeren. Zo heeft de rechtseco-
noom Calabresi de vraag opgeworpen of het rechtvaardig 
is om uitsluitend die overtreders van juridisch gehand-
haafde normen aan te spreken wier gedrag toevallig tot 
schade leidt.32 En de rechtstheoreticus Atiyah betwist of 
het fair is slechts die categorie slachtoffers genereus te 
vergoeden, wier schade toevallig kan worden toegeschre-
ven aan identificeerbare en aansprakelijke schadeveroor-
zakers.33 In beide bedenkingen herkent men precies de 
redenering die Weinrib en Coleman afwijzen. De presta-
ties van het aansprakelijkheidsrecht worden geëvalueerd 
door een doel voorop te stellen, de verhouding tussen 
schadeveroorzaker en slachtoffer te ontbinden, en de aan-
dacht uitsluitend op een van beide partijen te richten.34 
Op deze wijze wordt de normatieve band tussen beide 
partijen veronachtzaamd.

Geeft het dan geen enkele pas om het aansprakelijk-
heidsrecht te evalueren in het licht van sociale doelein-
den? Vormt het geen kunstmatige blikvernauwing om van 
dergelijke evaluaties af te zien? Beter lijkt het mij de sug-
gestie te volgen van de rechtstheoreticus Peter Cane die 
de mogelijkheden tot reflectie die instrumentalisering 
biedt optimaal wil benutten.35 

Ook hij heeft oog voor de bijzondere identiteit van 
het aansprakelijkheidsrecht. Een identiteit die verloren 
zou gaan indien dat recht volledig instrumenteel zou wor-
den gemaakt aan de realisering van sociale doeleinden. In 
het spoor van Weinrib’s en Coleman’s opvattingen staat 

zijn definitie van het aansprakelijkheidsrecht als een set 
ethische regels en beginselen die op persoonlijke verant-
woordelijkheid gefundeerd zijn. Maar, anders dan die 
rechtstheoretici, is hij van mening dat de waarde van dat 
recht mede bepaald wordt door de mate waarin het in 
staat is beoogde sociale doeleinden te realiseren. Het zou 
wel kortzichtig zijn om bij de evaluatie van het aansprake-
lijkheidsrecht de ogen te sluiten voor de consequenties 
van de wijze waarop het functioneert. Zo kan men oog 
hebben voor de bijdrage van het aansprakelijkheidsrecht 
aan preventie dan wel compensatie. De aandacht voor der-
gelijke doeleinden mag echter nooit de bandbreedte van 
persoonlijke verantwoordelijkheid overschrijden. Indien 
bijvoorbeeld de schadeverschuiving niet meer in het 
teken zou staan van de sanctionering van onverantwoor-
delijk gedrag, maar beheerst zou worden door een op eco-
nomische leest geschoeid preventiedenken, dan zou de 
gedachte kunnen ontstaan dat de schadeveroorzaker legi-
tiem handelt, indien hij zich bij voorbaat bereid toont 
schade te compenseren.36

Naar een aansprekend aansprakelijkheidsrecht
Het aansprakelijkheidsrecht moet getoetst worden op zijn 
sociale prestaties. Desalniettemin moet voorkomen wor-
den dat een belangrijke waarde die besloten ligt in het 
begrip corrigerende rechtvaardigheid prijs gegeven wordt, 
namelijk de idee dat het in het aansprakelijkheidsrecht in 
de eerste plaats gaat om een normatieve kwestie tussen 
slachtoffer en schadeveroorzaker. Het gevaar van een 
instrumentalistisch, op een utilistische rationaliteit gefun-
deerd, aansprakelijkheidsrecht is, dat er volledig wordt 
geabstraheerd van de persoonlijke relatie tussen schade-
veroorzaker en slachtoffer. Zij worden al gauw gezien als 
schakeltjes die in systemische netwerken met anderen ver-
bonden zijn.37 Immers, een op sociale doeleinden gerichte 
toedeling van aansprakelijkheid vereist kennis van vraag-
stukken van beleid en management alsmede inzicht in de 
eigen dynamiek van marktmechanismen en instituties 
zoals verzekeringen. In zo’n utilistische denkwijze wordt 
het vraagstuk van schadeverdeling algauw beheerst door 
kwesties die zich boven het hoofd van schadeveroorzaker 
en slachtoffer afspelen. Zo houdt de bureaucratisch-admi-
nistratieve afwikkeling van schade door verzekeringen 
doorgaans nauwelijks verband met de werkelijke verant-
woordelijkheid voor het ongeval.38 Een illustratie hiervan 
vormt het feit dat bij medische fouten verzekeraars het, 
omwille van de financiële implicaties, artsen dikwijls niet 
toestaan om schuld te bekennen.39 Verder wordt, indien de 
preventie voorop staat, het claimend slachtoffer een repre-
sentant van het veiligheidsbeleid van de overheid. In een 
op een rechtseconomische rationaliteit gefundeerd aan-
sprakelijkheidsrecht wordt de band tussen slachtoffer en 
schadeveroorzaker gereduceerd tot een kille rekensom. 
Kortom, willen partijen hun positie ten opzichte van 

Essay

In een op een rechtseconomische rationaliteit gefundeerd 

 aansprakelijkheidsrecht wordt de band tussen slachtoffer en 

 schadeveroorzaker gereduceerd tot een kille rekensom
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elkaar bepalen dan zijn zij gedwongen om deze met de 
objectiverende blik van de deskundige buitenstaander te 
bezien: als representanten van overheidsbeleid, als uitvoer-
ders van al of niet sociaal wenselijke riskante activiteiten, 
of als geadresseerden van financiële prikkels. 40 Daarmee 
dreigt iets dat essentieel is voor morele oordeelsvorming, 
het proces van aanklacht, rechtvaardiging en verontschul-
diging buiten spel gezet te worden.41 Partijen wordt hun 
conflict onteigend en de verdeling van aansprakelijkheid 
wordt een kwestie van morele technologie.42 

Deze marginalisering van persoonlijke verantwoor-
delijkheid in het recht is onwenselijk omdat het verder 
voeding geeft aan wat wel een problematisch aspect van 
onze risicosamenleving wordt gezien namelijk, de steeds 
groter wordende discrepantie tussen de wereld van 
management, deskundigheid en experts enerzijds, die 
beheerst wordt door een instrumentele kijk, en anderzijds 
de symbolische orde van de zorgen en angsten die men-
sen in het dagelijkse leven hebben over hun gezondheid 
en andere risico’s. Een onbestemd onbehagen zoekt zijn 
uitweg in irrationele verklaringen indien dat niet wordt 
gekanaliseerd in voor mensen navolgbare probleemanaly-
ses en oplossingen, en een voor hen inzichtelijke verde-
ling van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.43 Is er 
een grote discrepantie tussen symbolische dimensie en 
instrumentele dimensie dan bestaat er een voedingsbo-
dem voor een eenzijdige preoccupatie met bepaalde drei-
gingen en voor het zoeken naar zondebokken als oorzaak 
van tegenslag.

Het lijkt mij dan ook geboden dat in ieder geval bij 
meer ernstige vormen van letselschade het conflict aan 
beide partijen wordt teruggegeven. Willen symbolische en 
instrumentele dimensie beter op elkaar aansluiten dan 
moet in de rechtsprocedure of in de preprocessuele fase 
van schadeafwikkeling de communicatie tussen beide par-

tijen voorop staan. Het traject dient zodanig ingericht te 
worden dat de kwestie van aansprakelijkheid en schade-
verdeling niet uitsluitend in regie wordt genomen door 
verzekeringsmaatschappijen, schade-experts, letselschade-
bureaus of – waar Kortmann tegen waarschuwt – door 
handelaren die speculeren met aansprakelijkheidsclaims.

Mijn pleidooi sluit aan bij recentelijk in ons land 
plaatsvindende experimenten waarin men bij (gecompli-
ceerde) schadekwesties de afwikkeling probeert te bevor-
deren door meer aandacht te schenken aan de onderlinge 
communicatie. (Denk aan de letselschadekamer in Den 
Haag of de ontwikkeling van de Gedragscode Behande-
ling Letselschade.)44 Dit pleidooi vindt steun in de bevin-
dingen uit het onderzoek verricht door de Ombudsman 
alsmede de studie van Akkermans c.s., naar aanleiding 
van het wetsvoorstel affectieschade.45 Uit genoemde stu-
dies kan opgemaakt worden dat slachtoffers en hun naas-
ten niet uitsluitend uit zijn op zo veel mogelijk geld, 
maar dat zij sterk hechten aan de kwaliteit van de proce-
dure, aan de waarheidsvinding en erkenning van hun 
leed. 

Een mooie illustratie van hoe het kan vormt een 
door Van Maanen aangehaalde praktijk in een Ameri-
kaans ziekenhuis.46 Daar werd in 1986 gekozen voor een 
radicaal nieuwe aanpak van schadekwesties. Het zieken-
huis ging ertoe over tegenover patiënten volledige open-
heid te betrachten over gemaakte fouten. Men toonde 
zorg voor het welzijn van de patiënt, bood verontschuldi-
gingen aan en adviseerde de patiënt om een advocaat in 
de arm te nemen. Verder werd een schadevergoeding aan-
geboden en werden maatregelen genomen om in de toe-
komst soortgelijke fouten te kunnen voorkomen. Deze 
openheid van ziekenhuis en arts contrasteerde sterk met 
de voor 1986 bestaande situatie toen men zo veel moge-
lijk fouten en schuld probeerde te verhullen.
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Essay

Natuurlijk is dit een voorbeeld van afwikkeling van 
een schadekwestie waarbij geen conflictueuze verhouding 
bestaat tussen beide partijen. De schadeveroorzaker toont 
zich betrokken bij het lot van de slachtoffers, waardoor 
juridisering en escalatie voorkomen kan worden. Het feit 
dat voor het ziekenhuis vanaf het moment dat de nieuwe 
aanpak geïntroduceerd werd, de schadelasten zijn afgeno-
men zou mede een welwillende houding van schadever-
oorzakers kunnen verklaren.

De bijzondere betekenis van het experiment is dat 
de prominente plaats van de verhouding tussen beide 
partijen niet ten koste gaat van sociale doeleinden. De 
preventie is gediend met de openheid van het ziekenhuis 
en de aandacht voor wat fout is gegaan. En een rechtvaar-
dige verdeling van kosten wordt bevorderd doordat niet 
uitsluitend die enkele patiënten een vergoeding ontvan-
gen die een langdurige juridische strijd met succes beëin-
digd hebben. Verder wordt in het onderzoek niet uitslui-
tend gefocust op het verwijtbaar handelen van een 
individuele medische professional, maar wordt aandacht 
besteed aan meerdere causale factoren die van invloed 
kunnen zijn geweest op het problematisch medisch han-
delen. Preventie, compensatie en een rechtvaardige verde-
ling van kosten zijn in procedures als deze gefundeerd op 
onderlinge betrokkenheid. 

Slot
Het is niet langer mogelijk om aansprakelijkheid te funde-
ren op corrigerende rechtvaardigheid, als een kwestie 
waarbij uitsluitend schadeveroorzaker en slachtoffer een 
rol spelen. Bij de vaststelling zijn de belangen van veel 
mensen en instanties in het geding, waarbij kwesties van 
individuele en collectieve verantwoordelijkheid in voort-
durend wisselende combinaties met elkaar verknoopt zijn. 

De toenemende betrokkenheid van derden komt 
tot uitdrukking in de instrumentalisering van het aan-
sprakelijkheidsrecht. Deze ontwikkeling biedt de moge-
lijkheid om de aansprakelijkheid te funderen op een 
breder scala van overwegingen, waarbij ook sociale 
doeleinden betrokken worden. Het gevaar is echter dat 
de symbolische dimensie, waarbij het gaat om de ver-
antwoordelijkheid van de een ten opzichte van de 
ander, uit het zicht verdwijnt en de kwestie van schade-
verdeling uitgeleverd wordt aan deskundigen en een 
ondoorzichtige rationaliteit, waarin overwegingen van 
management en markt, alsmede de eigen dynamiek van 
organisaties bepalend zijn. Het begrip corrigerende 
rechtvaardigheid herinnert eraan dat de kwestie van 
aansprakelijkheid in eerste instantie een normatief 
geschil betreft tussen mensen die elkaar daarop moe-
ten kunnen aanspreken. 
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