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Woord vooraf

Deze bundel bevat de afstudeerscripties van tien masterstudenten van 
 Erasmus School of Law. Hiermee voltooiden deze studenten onder onze 
begeleiding hun Master Privaatrecht of Master Aansprakelijkheid en Ver-
zekering. Het schrijven van een hoofdstuk in dit scriptieboek was onder-
deel van het algemene scriptietraject dat de studenten hebben doorlopen. 
Daarnaast zijn specifieke groepsbijeenkomsten gehouden waarin discussie, 
afstemming en presentatie van de (voorlopige) onderzoeksresultaten plaats-
vonden, en hebben de studenten tijdens een zelf georganiseerd symposium 
(medio juni 2021) hun belangrijkste bevindingen gepresenteerd aan hun 
vrienden en familie, medestudenten en medewerkers van de faculteit.

Dit alles heeft geleid tot de bundel ‘Publiek privaatrecht. Over publieke 
doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen’, waarin de jongste 
generatie Rotterdamse civilisten ingaat op de rol van publieke belangen 
in private verhoudingen. Inspiratie voor dit thema is onder meer ontleend 
aan het speerpuntthema ‘Herijking van Publieke Belangen in Private Ver-
houdingen’ uit het in 2019 gepubliceerde Nederlandse Sectorplan Rechts-
geleerdheid, waarvoor Erasmus School of Law als landelijke trekker is 
aangewezen.

Dit scriptieboek vormt het veertiende deel in de reeks Jonge Meesters, die de 
Rotterdamse sectie Burgerlijk recht van de Erasmus Universiteit sinds 2007 
uitbrengt. Wij danken de masterstudenten voor hun grote inzet en enthou-
siasme en zijn trots op wat zij met elkaar hebben neergezet. Grote dank 
zijn wij verschuldigd aan onze student-assistenten Rosa Jelsma en Daan 
van Broeckhuijsen voor het zorgvuldig afwerken van de teksten. Daarnaast 
danken wij onze uitgever voor de mogelijkheid die ons al jarenlang wordt 
geboden om dit scriptieboek onder te brengen in de Jonge Meesters-reeks. 
De publicatie van het boek werd mede mogelijk gemaakt door Erasmus 
School of Law.

De teksten werden eind juni 2021 afgerond.

Liesbeth Enneking, Marnix Hebly & Koen Swinnen
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De Jonge Meesters 2021

Barbara Rozema (23)

Dat ik rechten studeer is natuurlijk geen verrassing, 
maar dat ik het liefst weer achter een drumstel zou 
kruipen misschien wel. Helaas gaat dat lastig op een 
studentenkamer. Het zou voor mij een fijne ontspan-
ningsactiviteit zijn naast de leuke, maar intensieve stu-
die en andere activiteiten. Om toch ook iets fysieks te 
doen, ben ik regelmatig in de sportschool te vinden. 
Wat ik in de toekomst ga doen, ligt voor mij nog open, 
maar één ding weet ik zeker: ik ga verder in het recht!

Britt Mastenbroek (22)

Het scriptietraject is inmiddels afgerond en het resul-
taat daarvan is in dit boek te vinden, hoe leuk is dat?! 
Momenteel ben ik werkzaam als junior juriste binnen 
het bedrijfsleven, iets wat mij zeer goed bevalt. Ik vind 
het erg leuk om eindelijk mee te kunnen maken hoe 
het er in de juridische praktijk aan toegaat en meer 
te leren over het praktische gedeelte van het juridisch 
vakgebied. Naast mijn werk ben ik regelmatig in de 
danszaal te vinden, zowel om fit te blijven als om te 
trainen voor dansvoorstellingen. Mijn plannen voor 
de komende tijd? Veel leuke dingen doen, waaronder 
reizen, mijzelf verder ontwikkelen tot een gedegen 
juriste en zorgen dat ik plezier hou in mijn werk!

Bryan Bijnen (38)

De vier rode muren van mijn studeerkamer zijn aar-
dig op me afgekomen tijdens het schrijven van mijn 
scriptie. Na een lange werkdag vind ik het dan heer-
lijk om met mijn dochter Liora te spelen. Afwisseling 
heb ik verder gevonden in een prachtige stage bij de 
Hoge Raad. Kortom, ik heb me niet verveeld tijdens 
de master! Inmiddels heb ik mijn start in de advoca-
tuur gemaakt bij Stadermann Luiten Advocaten. Ik 
verheug me erop om mezelf de komende jaren verder 
te ontwikkelen bij dit mooie kantoor.
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Dies van den Berg (27)

Na de middelbare school ben ik gestart met de oplei-
ding fiscaal recht. In datzelfde jaar won ik een prijs 
met mijn pianospel en mocht ik soleren met orkest. 
Ik heb toen besloten om eerst klassiek piano te gaan 
studeren aan het conservatorium. ‘Het recht’, en daar-
mee de rechtenstudie, bleef echter aan mij trekken. Na 
het behalen van mijn conservatoriumdiploma heb ik 
daarom die studie weer opgepakt, zij het in de vorm 
‘rechtsgeleerdheid’ in plaats van ‘fiscaal recht’. Mijn 
interesse strekt zich uit over de volle breedte van het 
civiele recht, maar in het bijzonder heb ik affiniteit 
met het procesrecht, het erfrecht, het huwelijksvermo-
gensrecht en in bredere zin (ook) het familierecht.

Joey Oetomo (22)

Na afgelopen jaar heel wat uren in de Sanders biblio-
theek te hebben doorgebracht, is het einde van mijn 
studietijdperk nu toch echt in zicht. Na een moeizaam 
begin, een geweldige uitwisseling in Indonesië, een 
zeer geslaagd tussenjaar en de master Privaatrecht kijk 
ik terug op een mooie periode. In deze periode kwam 
ik erachter dat mijn interesse ligt bij de internationale 
proces- en arbitragepraktijk. Met mijn onderzoek en 
bijdrage aan dit boek heb ik mij met veel plezier verder 
in dit vakgebied kunnen verdiepen. Wat mij betreft 
een mooie afsluiting van de studie!

Judith Littel (27)

Ik ben geboren en getogen in Woerden, maar heb 
inmiddels helemaal mijn plek gevonden in Leiden. 
Trouw, spontaan en een tikkeltje onhandig durf ik 
mezelf wel te noemen. ‘(Don’t) break a leg’ hoor ik 
dan ook regelmatig als ik weer op mijn fiets richting 
het hockeyveld stap. De bedoelde dubbelzinnigheid 
van deze wens omschrijft goed waar ik voor sta: blij-
ven zoeken naar uitdagingen, maar niet vergeten veel 
plezier te maken.
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Levi Boor (22)

Onder mijn vrienden sta ik bekend als degene die op 
ieder moment een eiwitreep tevoorschijn kan tove-
ren. Mede dankzij deze repen en mijn passie voor het 
aansprakelijkheidsrecht ben ik de scriptieperiode met 
plezier doorgekomen. Daarnaast heb ik veel gehad 
aan de gezelligheid van familie en andere dierbaren, 
de vele uurtjes bij de Basic-Fit (geen reclame) en mijn 
gitaar. Dat zijn dingen die veel voor mij betekenen. 
De scriptie is nu klaar, maar het recht blijft mij bezig-
houden. Ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om na 
de zomer aan de slag te mogen gaan als advocaat. Een 
waar avontuur!

Luce Mulder (23)

Mijn grootste inspiratiebron is mijn omgeving. Voor 
verse inspiratie heb ik daarom af en toe een change 
of environment nodig. Ter illustratie: in de afgelopen 
vijf jaar heb ik op vijf verschillende plekken gewoond, 
waaronder Austin (Texas), waar ik mijn Amerikaanse 
achtergrond en mijn  brede interesse in het recht met 
elkaar heb kunnen verbinden. Het zal dan ook nie-
mand verbazen dat ik ten behoeve van mijn bijdrage 
aan dit scriptieboek ook het Amerikaanse recht heb 
onderzocht. Wel is het enigszins merkwaardig te noe-
men dat mijn bijdrage handelt over deepfakes, gelet op 
mijn onhandigheid op het gebied van techniek. Dat ik 
graag een uitdaging aanga, zal vast en zeker goed van 
pas komen wanneer ik, na afronding van de aanvul-
lende master Toga aan de Maas, aan de slag ga in de 
praktijk.
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Miranda Atema (41)

Hoe leuk is het dat ik mij, al is het maar in figuurlijke 
zin, een Jonge Meester mag noemen! Ik heb de afge-
lopen vier jaar met veel plezier in Rotterdam gestu-
deerd. Hoewel mijn interesse breed is, gaat mijn hart 
toch vooral sneller kloppen van het civiele recht. Ik 
heb gekozen voor een scriptie over het faillissements-
recht, omdat ik daarin ook iets van mijn bedrijfs-
economische achtergrond kwijt kan. Ik vond het een 
uitdaging om als juriste voor een empirische onder-
zoeksmethode te kiezen, maar ik heb er zeker geen 
spijt van gekregen. Hoewel de privéomstandigheden 
waaronder ik deze scriptie schreef verdrietig waren, 
heb ik met veel plezier aan het onderzoek gewerkt. 
Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de bijzon-
der fijne begeleiding van de ESL docenten!

Pien Salomons (26)

Voor een goede dag is wat mij betreft niet veel nodig. 
Zet mij in een park met een goed boek, lekkere koffie 
en het vooruitzicht om niet te hoeven koken en mijn 
dag kan niet meer stuk. Er zijn maar enkele dingen 
te noemen waar ik nerveus van word, en ironisch 
genoeg staan zwangere vrouwen hoog op de lijst. Het 
schrijven van de scriptie waarin draagmoederschap 
centraal staat, was op sommige momenten dan ook 
even afzien.
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I Publiek privaatrecht

Liesbeth Enneking, Marnix Hebly & Koen Swinnen

1 Ter inleiding

Het onderscheid tussen het publiekrecht en het privaatrecht wordt vaak de 
summa divisio van onze rechtsorde genoemd.1 Voor de aspirant-jurist lijkt 
deze hoofdindeling al vóór aanvang van de rechtenstudie een evidentie: 
reeds bij aanschaf van het eerste setje wettenbundels wordt de suggestie 
gewekt van een overzichtelijk onderscheid tussen beide rechtsgebieden. Wie 
echter op zoek gaat naar sluitende definities of alomvattende verklaringen 
aan de hand waarvan ‘publiekrecht’ en ‘privaatrecht’ van elkaar kunnen 
worden onderscheiden, begeeft zich op een complex en beweeglijk terrein, 
waarover heel veel te zeggen is.2

Hoewel privaatrecht en publiekrecht historisch gezien verschillende uit-
gangspunten en daarmee verschillende doelstellingen hebben, worden zij 
al geruime tijd niet meer als autonome domeinen gezien.3 Vaste omlijnin-
gen van wat de begrippen ‘publiekrecht’ en ‘privaatrecht’ inhouden blijken 
ook lastig te vinden; de meeste auteurs zien er – al dan niet bewust4 – van 
af om deze begrippen exact te definiëren.5 Goed hanteerbaar lijkt ons de 
omschrijving van Snijders, die stelt dat het publiekrecht het recht is dat 
geformuleerd is om de verhouding te regelen tussen overheid en burger en 
tussen overheden onderling, en dat het privaatrecht het recht is dat gefor-
muleerd is om de verhouding te regelen tussen burgers onderling.6

Voor deze bundel hebben wij ons niet de ambitie gesteld om (het verschil 
tussen) de begrippen ‘privaatrecht’ en ‘publiekrecht’ verder uit te diepen, 

1 Vgl. Huisman & Van Ommeren 2019, p. 14; Snijders 2021, p. 6; zie ook Allison 
2007, p. 702 en Pessers 2003, p. 3. 

2 Zie naast de in de vorige voetnoot genoemde bronnen bijvoorbeeld ook Chered-
nychenko 2010; Jurgens 2014; Peters 2019; Verviers 2020. 

3 Zie bijv. Scheltema & Scheltema 2013, p. 5; Hage 2017, p. 13-14. 
4 Loth noemt het zoeken naar een alomvattende definitie van een dynamisch ver-

schijnsel als het privaatrecht ‘vruchteloos’, maar meent dat dat niet uitsluit dat 
‘enige systematiek’ kan worden aangebracht. Zie Loth 2018, p. 47-48. 

5 Vgl. Snijders 2021, p. 6.
6 Snijders 2021, p. 7. 
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maar aan het toelichten van wat in deze bundel onder ‘publiek privaatrecht’ 
wordt verstaan valt natuurlijk niet te ontkomen. Een van de manieren 
waarop het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht kan worden 
benaderd, is bezien welke belangen rechtsregels (beogen te) dienen. Regels 
van privaatrechtelijke aard zouden dan voornamelijk gericht zijn op (hand-
having van) belangen in de private sfeer,7 terwijl het publiekrecht zich vooral 
zou bezighouden met het regelen van algemene of publieke belangen.8

Het denkbeeld dat privaatrechtelijke regelgeving is gericht op private belan-
gen en het publiekrecht zich bezighoudt met het algemene of publieke belang 
kan echter op allerlei manieren worden gerelativeerd. In het publiekrecht 
houdt men zich immers veelvuldig bezig met bescherming van particuliere 
belangen9 en in het privaatrecht wordt op allerlei manieren verwezen naar 
betrokken publieke belangen.10 Het is zelfs zo dat het privaatrecht steeds 
vaker actief wordt ingezet voor het behartigen van publieke belangen; de 
spraakmakende Klimaatzaak tussen Milieudefensie en Shell is daarvan 
een actueel voorbeeld.11 In deze zaak vorderden Nederlandse ngo’s, mede 
namens ruim 17.000 individuele mede-eisers, dat de civiele rechter olie-
gigant Shell, in het licht van de te verwachten schadelijke gevolgen van 
klimaatverandering voor mens en milieu in Nederland en daarbuiten, een 
reductieverplichting zou opleggen met betrekking tot de CO2-uitstoot van 
de activiteiten van de Shell-groep.12

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het thema ‘herijking van publieke 
belangen in private verhoudingen’ verheven is tot een van de zes themati-
sche speerpunten voor rechtswetenschappelijk onderzoek in het in 2019 

7 Vgl. Dijkshoorn 2012, die – nomen est omen – veronderstelt dat dit telkens het 
geval is. 

8 Vgl. Dommering 1982, p. 25. 
9 In het bijzonder wanneer deze moeten worden afgewogen tegen publieke belan-

gen. Zie aldus Snijders 2021, p. 10. 
10 Zie Parl. Gesch. BW Boek 5, p. 57-60. Zie ook Hartkamp 2017, nr. 14. 
11 Zie voor meer voorbeelden van deze algemene tendens en de vragen die dit 

oproept, met een focus op aansprakelijkheidskwesties, bijv. Giesen, Emaus & 
Enneking 2014. 

12 Deze vordering werd in mei 2021 toegewezen door de rechtbank Den Haag die 
tot de conclusie kwam dat Shell verplicht is de CO2-uitstoot van de activiteiten 
van de Shell-groep eind 2030 te verminderen met netto 45% ten opzichte van 
2019. Zie Rb. Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 (Milieu
defensie/Shell). 
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gepubliceerde Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid.13 Daarin wordt 
in dit verband gesignaleerd dat onder invloed van het neoliberale denken 
(privatisering, marktwerking, deregulering) de nadruk in toenemende 
mate ligt op maatschappelijke ordening via marktmechanismen, vanuit de 
gedachte dat bijzondere, privaat ontwikkelde arrangementen beter aan-
sluiten bij concepten van autonomie en individualiteit dan vooraf gege-
ven algemene publieke regels en daarnaast ook effectiever en efficiënter 
zijn. Daarbij rijst echter de vraag of en in hoeverre publieke belangen in 
steeds verder privatiserende verhoudingen beschermd moeten en kunnen 
worden. Dat roept vervolgens weer allerlei vragen op over het onderscheid 
tussen publiek en privaat als ‘fundamenteel architectuurprincipe’ van ons 
rechtssysteem.14

2 De bijdragen in dit boek

Het moge duidelijk zijn dat de rol van publieke belangen in private ver-
houdingen hoog op de rechtswetenschappelijke onderzoeksagenda staat. 
Een en ander heeft de redactie geïnspireerd om onze auteurs, die allen als 
Rotterdamse civilisten zijn opgeleid, uit te dagen om na te denken over 
onderwerpen van privaatrechtelijke aard met een ‘publiek tintje’. Dat tintje 
is erin gelegen dat de behartiging van publieke doelen en belangen bij de 
voornoemde onderwerpen van privaatrechtelijke aard een bijzondere rol 
speelt. Aanhakend op deze vrij abstracte overkoepelende probleemstelling 
zijn de auteurs ieder op zoek gegaan naar een eigen onderwerp en daarmee 
aan de slag gegaan. Het resultaat is een veelkleurig boeket aan bijdragen 
over uiteenlopende onderwerpen binnen verschillende deelgebieden van het 
privaatrecht: het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het bur-
gerlijk procesrecht, het familierecht, het insolventierecht en het internatio-
naal privaatrecht.

Aansprakelijkheids en schadevergoedingsrecht
De eerste drie bijdragen hebben betrekking op het aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht.

Levi Boor gaat in hoofdstuk II in op de reeds langer bestaande discussie 
over de vergoedbaarheid van gemiste inkomsten uit zwartwerk. In recente 

13 Zie ‘Sectorplan Rechtsgeleerdheid: Samenwerking en vernieuwing’, in: Samen 
sterker. Beeld van het SSHdomein, februari 2019, p. 55-80.

14 Samen sterker. Beeld van het SSHdomein, februari 2019, p. 77-78. Erasmus 
School of Law is aangewezen als landelijke trekker voor het speerpuntthema 
‘Herijking van Publieke Belangen in Private Verhoudingen’. 
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rechtspraak lijkt sprake van een tendens om bij de begroting van letsel-
schade geen rekening te houden met het mislopen van inkomsten uit zwart-
werk. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt, is dat sprake is van schade 
in een niet-rechtmatig belang nu zwartwerken een strafbaar feit betreft 
en ten koste gaat van de publieke middelen. Boor vraagt zich af of deze 
benadering terecht is en of er ook andere manieren zijn om het vraagstuk 
te benaderen. Hij neemt, met een uitstapje naar het Belgische en Engelse 
schadevergoedingsrecht, de argumenten voor en tegen onder de loep en 
beoordeelt de overtuigingskracht van deze argumenten, zowel op zichzelf 
als in onderlinge samenhang bezien.

De volgende twee bijdragen haken aan bij de wereldwijde coronacrisis die 
begin 2020 uitbrak.

Judith Littel gaat in hoofdstuk III in op het actuele thema van de vacci-
naties tegen COVID-19 en stelt de vraag hoe moet worden omgegaan met 
de aansprakelijkheid van de producent voor de daaraan verbonden gezond-
heidsrisico’s. Met het oog op het publieke belang van de volksgezondheid 
en vanuit het belang om het sociale en economische verkeer zo snel moge-
lijk weer open te stellen, zijn in een bijzonder snel tempo vaccins tegen 
COVID-19 ontwikkeld, goedgekeurd en in gebruik genomen. Als zou blij-
ken dat een gebrek in een vaccin gezondheidsschade heeft veroorzaakt bij 
een of meerdere mensen aan wie het is toegediend – te denken valt aan de 
meldingen van trombose na toediening van het AstraZeneca vaccin – kan 
de producent onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor 
de als gevolg daarvan geleden schade. Deze ‘route’ is voor de slachtoffers 
echter niet zonder problemen. Littel onderzoekt of de rechtspositie van 
potentiële vaccinslachtoffers in Nederland zou kunnen worden versterkt 
door een vergelijking te maken met de Amerikaanse PREP Act die een no 
fault-compensatiesysteem in het leven roept specifiek met betrekking tot 
vaccinschade bij pandemieën.

Ook Britt Mastenbroek gaat in op een aansprakelijkheidskwestie die ver-
band houdt met de coronacrisis. Zij onderzoekt in hoofdstuk IV of en in 
hoeverre werknemers eventuele gezondheidsschade die zij in verband met 
de coronapandemie oplopen, kunnen verhalen op hun werkgever. Zij gaat 
in op verschillende soorten arbeidsrisico’s die verband houden met de pan-
demie en de in reactie daarop genomen maatregelen: het gevaar van besmet-
ting op de werkvloer, burnout als gevolg van toegenomen werkdruk en 
klachten vanwege niet-ergonomisch ‘thuiswerken’. Daarbij behandelt zij 
niet alleen de rechtspositie van de ‘gewone’ werknemer, maar ook die van 
de ambtenaar. Mastenbroek gaat bovendien in op de vraag in hoeverre er 
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een goed alternatief is voor aansprakelijkheidsrechtelijke compensatie van 
werknemers.

Burgerlijk procesrecht
De volgende drie bijdragen zien op onderwerpen die (mede) verband hou-
den met het burgerlijk procesrecht.

De bijdrage van Barbara Rozema bevindt zich daar waar het aansprake-
lijkheidsrecht en het burgerlijk procesrecht elkaar raken. In haar bijdrage 
in hoofdstuk V staat de zogenoemde third party litigation funding cen-
traal. Procesfinanciering door derden kan in het kader van collectief massa-
schadeverhaal een nuttige maatschappelijke functie vervullen doordat de 
rechtstoegang wordt bevorderd, maar kan ook leiden tot belangenconflic-
ten. In het beschermen van partijen tegen overmatige invloed van de pro-
cesfinancier herkent Rozema een publiek belang. Voor de collectieve actie 
gelden op grond van artikel 3:305a BW eisen die de zeggenschap van de 
procesfinancier beperken. Volgens Rozema kan dat ertoe leiden dat pro-
cesfinanciers hun toevlucht zoeken in alternatieve vormen van financiering 
van collectief massaschadeverhaal, waarop de 3:305a-eisen niet recht-
streeks van toepassing zijn. Rozema gaat in op de vraag in hoeverre het, 
gelet op de belangen van benadeelden, wenselijk is om bij deze alternatieve 
vormen eisen te stellen die aansluiten bij de 3:305a-eisen.

In de bijdrage van Bryan Bijnen wordt nog een perspectief toegevoegd, 
namelijk dat van het strafprocesrecht. Hij behandelt in hoofdstuk VI de uit-
sluiting van gesubrogeerde verzekeraars van voeging als benadeelde partij 
in het strafproces. Deze uitsluiting kan ertoe leiden dat daders van strafbare 
feiten hun schadevergoedingsplicht de facto ontlopen omdat regresnemers 
de civielrechtelijke route te omslachtig of te kostbaar vinden. Dit raakt niet 
alleen aan het ‘private’ belang van een specifieke regres nemer, maar ook 
aan de publieke wens om de dader zo veel mogelijk te laten betalen voor 
wat hij heeft aangericht. Bijnen onderwerpt dit nog relatief onderbelichte 
punt aan een grondige analyse. Hij vraagt zich af in hoeverre de uitsluiting 
van gesubrogeerde verzekeraars deugdelijk is onderbouwd en of heroverwe-
ging is aangewezen.

Luce Mulder gaat in haar bijdrage in op de opkomst van deepfake-tech-
nologie en wat deze ontwikkeling betekent voor ons burgerlijk proces-
recht. Ook dat is een zeer actueel vraagstuk, nu de verwachting bestaat dat 
echt videomateriaal op termijn niet of nauwelijks meer te onderscheiden 
zal zijn van gemanipuleerd videomateriaal. In de Amerikaanse literatuur 
wijzen verschillende auteurs op de bewijsrechtelijke uitdagingen waar de 
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rechtbanken in dit verband voor zullen komen te staan. In hoofdstuk VII 
onderzoekt Mulder, mede in het licht van het publieke belang van het ach-
terhalen van de waarheid in civiele procedures ter bevordering van aan-
vaardbare beslissingen en betrouwbare rechtspraak, welke mogelijkheden 
er in het Nederlandse civiele procesrecht zijn om te anticiperen op deze 
problematiek.

Familierecht
Het hoofdstuk van Dies van den Berg bevindt zich op het grensvlak van het 
burgerlijk procesrecht en het familierecht. Hij gaat in hoofdstuk VIII in op 
de geschillenregeling van artikel 1:253a BW, die ziet op geschillen in het 
kader van de uitoefening van het gezamenlijk gezag door ouders over hun 
minderjarige kinderen. In die regeling staat het belang van het kind cen-
traal, een begrip dat niet alleen betekenis heeft in de individuele context, 
maar ook in een bredere, maatschappelijke context waarin het als nor-
merend beginsel fungeert en verplichtingen schept voor zowel ouders als 
overheid. In de praktijk worden echter door (advocaten van de) ouders ook 
andere rechtsingangen gekozen om gezagsgeschillen aan de rechter voor te 
leggen, zoals het kort geding. Van den Berg vraagt zich af wat daarvan de 
oorzaak is en of het belang van het kind met de verschillende rechtsingan-
gen wel voldoende wordt gediend.

Onlangs heeft de Nederlandse overheid een wet voorgesteld waarin wordt 
bepaald dat het niet is toegestaan een vergoeding aan draagmoeders te 
betalen ter compensatie van inspanningen en ongemakken. Pien Salomons 
vraagt zich af waarom eiceldonatrices die een traject van twee weken door-
lopen, mogen worden gecompenseerd voor de door hen geleverde inspan-
ning, maar draagmoeders die een veel langer traject ondergaan niet. Op 
dit vlak moeten uiteenlopende belangen worden afgewogen, waaronder het 
publieke belang van het minimaliseren van het risico op kinderkoop. Daar-
tegenover staan echter de belangen van de wensouders; personen die voor 
het krijgen van een genetisch eigen kind zijn aangewezen op kunstmatige 
voortplantingstechnieken. Salomons onderzoekt in hoofdstuk IX of sprake 
is van een onderscheid dat is te verenigen met het recht van wensouders op 
eerbiediging van het privé-, familie- en gezins leven (art. 8 EVRM) en het 
verbod op discriminatie (art. 14 EVRM).
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Insolventierecht
Miranda van Eekelen-Atema gooit het over een heel andere boeg door in te 
zoomen op een uitdagend insolventierechtelijk onderwerp: de behartiging 
van maatschappelijke belangen door de faillissementscurator. De faillisse-
mentscurator treedt op voor en namens de schuldeisers en dient te streven 
naar een zo hoog mogelijke opbrengst, maar is daarnaast ook gehouden om 
belangen van maatschappelijke aard, zoals werkgelegenheid, mee te wegen. 
Het is echter onduidelijk hoe ver deze gehoudenheid reikt: kunnen maat-
schappelijke belangen prevaleren boven die van de gezamenlijke schuld-
eisers? Van Eekelen-Atema doet in hoofdstuk X verslag van een studie naar 
de taak van de curator op het vlak van maatschappelijke belangen, waar-
voor zij onder meer empirisch onderzoek verrichtte naar de wijze waarop 
in de praktijk door curatoren met maatschappelijke belangen wordt omge-
gaan. Zij doet ook aanbevelingen om het risico op rechtsongelijkheid te 
verminderen.

Internationaal privaatrecht
In het laatste hoofdstuk schrijft Joey Oetomo over staatsimmuniteit van 
executie bij investeringsarbitrage. Staten worden in investeringsarbitrage-
procedures regelmatig veroordeeld tot betaling van omvangrijke schade-
vergoedingen, veelal in verband met onrechtmatige toe-eigening van 
investeringen. Als schuldeisers vervolgens tot executie proberen over te 
gaan in een beslagprocedure in Nederland, wijzen Nederlandse rechters 
deze vordering echter al snel af als door de gedaagde staat een beroep 
gedaan wordt op immuniteit van executie. Hoewel dit de publieke belan-
gen die gemoeid zijn met staatsimmuniteit ten goede komt, gaat het ten 
koste van de belangen van de schuldeisers. Oetomo legt in hoofdstuk XI de 
Nederlandse invulling van het leerstuk van immuniteit van executie langs 
de lat van het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) en het recht op 
eigendom (art. 1 Eerste Protocol EVRM) en gaat op zoek naar een manier 
om de belangen van staten en schuldeisers meer in balans te brengen.
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II Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten

Een botsing van private en publieke belangen in het 
letselschaderecht?

Levi Boor

In de recente rechtspraak lijkt de tendens te ontstaan dat bij de begroting 
van letselschade geen rekening wordt gehouden met gemiste inkomsten uit 
zwartwerk. De vraag is of dit terecht is. Zowel rechters als auteurs denken 
hier anders over. Voorstanders van vergoeding wijzen erop dat de schade 
van een gelaedeerde zo veel mogelijk dient te worden vergoed, maar tegen
standers menen dat sprake is van schade in een nietrechtmatig belang. In 
dat verband wordt veelvuldig gewezen op de publieke belangen die door 
zwartwerken worden geschaad: zwartwerken betreft een strafbaar feit en 
gaat ten koste van de publieke middelen. In deze bijdrage worden aan de 
hand van de literatuur en de rechtspraak en een uitstapje naar het Belgi
sche en Engelse schadevergoedingsrecht de meest voorkomende argumen
ten voor en tegen het vergoeden van gederfde zwarte inkomsten onder de 
loep genomen en op hun merites beoordeeld. De auteur concludeert dat 
een vergoeding van gederfde zwarte inkomsten op nettobasis kan worden 
gerechtvaardigd op grond van de daaraan ten grondslag liggende netto 
benadering. Deze opvatting vindt steun in de Belgische literatuur en de 
Engelse rechtspraak. Het op publieke belangen gebaseerde argument kan 
een tegengesteld oordeel niet dragen.

1 Inleiding

Een kickbokstrainer raakt door de verkeersfout van een automobilist vol-
ledig arbeidsongeschikt.1 Hij spreekt vervolgens de verzekeraar van de 
bestuurder in rechte aan voor vergoeding van zijn schade wegens verlies 
aan arbeidsvermogen. Bij de begroting van deze schadepost wijst de ver-
zekeraar erop dat de trainer jarenlang zwartwerkte en dat het mislopen 
van de daardoor verkregen voordelen derhalve niet voor vergoeding in 

1 Casus deels ontleend aan Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL: 
RBNHO:2020:284. Deels, omdat in de daadwerkelijke procedure de verzeke-
raar zich geheel niet beriep op het beweerdelijk niet-rechtmatige karakter van 
de gederfde zwarte inkomsten en de rechtbank dit aspect dus uit eigen beweging 
aan de orde stelde. 
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aanmerking zouden moeten komen. Hoe gaat de rechter bij de begroting 
van letselschade met deze gemiste zwarte inkomsten om? De rechtbank 
Noord-Holland oordeelde dat het verlies van dergelijke inkomsten schade 
in een niet-rechtmatig belang oplevert en daarom niet voor vergoeding in 
aanmerking komt.2 Met dit oordeel brak zij met de bestendige jurispruden-
tie waarin werd aangenomen dat gemiste zwarte inkomsten op netto-basis 
dienen te worden vergoed.3

Deze uitspraak heeft de discussie in de literatuur omtrent de vergoed-
baarheid van gederfde zwarte inkomsten in het kader van het verlies aan 
arbeidsvermogen opnieuw doen oplaaien. Auteurs die voor vergoeding 
pleiten, menen dat het niet (langer) vergoeden van dergelijke schade op 
gespannen voet staat met het beginsel van volledige schadevergoeding.4 
Anderen omarmen het vonnis: dergelijke schade levert schade in een niet- 
rechtmatig belang op en het vergoeden daarvan is mogelijk zelfs in strijd 
met de openbare orde.5 Ook wijzen zij op de publieke belangen die door 
zwartwerken worden geschaad. Zo levert belastingontduiking een straf-
baar feit op (art. 69 AWR) en werd in 2018 voor vier miljard euro in Neder-
land zwartgewerkt, waardoor de overheid honderden miljoenen misliep die 
hadden kunnen worden aangewend voor publieke doeleinden als onderwijs 
en infrastructuur.6 Anderzijds rijst de vraag of deze publieke belangen wel 
in een schadevergoedingsprocedure tussen een gelaedeerde en de aanspra-
kelijke partij c.q. diens verzekeraar betrokken dienen te worden.7

Inmiddels heeft deze discussie een impasse bereikt waarvoor mijns inziens 
twee oorzaken zijn aan te wijzen. Ten eerste is onduidelijk wanneer precies 
sprake is van ‘schade in een niet-rechtmatig belang’ en hoe dit leerstuk 
moet worden toegepast op gederfde zwarte inkomsten. Dit blijkt uit de 
tegengestelde uitspraken die rechters hierover wijzen sinds het vonnis van 
de rechtbank Noord-Holland.8 Zo oordeelde de rechtbank Rotterdam dat 

2 Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284, r.o. 4.9.3.
3 HR 24 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453, NJ 2001/195, m.nt. 

A.R. Bloembergen en de jurisprudentie genoemd in par. 2. 
4 Van Dort 2020; Bosch 2020; Kamsteeg, www.letselschade.nu 2021. 
5 De Haan & Oskam 2020, p. 5-8; Fluit, PIVbulletin 2020, p. 16-19.
6 Idem; zie ook Van Rijn, ‘Honderdduizenden Nederlanders werken zwart: 

schoonmakers koplopers’, NOS 27 september 2019.
7 Zie hierover par. 5.4. 
8 Zie voor vergoeding Rb. Rotterdam 29 januari 2021, te raadplegen op:  

www.letselschademagazine.nl/zwart-werk-in-letselschadezaken; Rb. Gelder-
land 16 december 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6628, r.o. 4.3. Tegen vergoe-
ding: Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284 en 
Rb. Rotterdam 13 januari 2021, RAV 2021/30.
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een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor, teneinde bewijs te leveren 
van de zwarte werkzaamheden, moet worden afgewezen wegens gebrek 
aan een rechtmatig belang.9 Dezelfde rechtbank oordeelde in een daarop-
volgend deelgeschil dat gemiste inkomsten uit zwartwerk toch dienen te 
worden vergoed.10 Ten tweede is in dit verband nog geen rechtsvergelijkend 
onderzoek verricht, terwijl bestudering van andere rechtsstelsels nieuwe 
inzichten kan opleveren die de discussie verder zouden kunnen helpen.

In deze bijdrage beoog ik daarom (i) te verduidelijken wanneer sprake is 
van schade in een niet-rechtmatig belang en hoe dit begrip zich verhoudt 
tot gederfde zwarte inkomsten en (ii) door middel van rechtsvergelijking en 
een kritische bespreking van de gevonden argumenten, vast te stellen langs 
welke lijnen het debat in de Nederlandse discussie over de vergoedbaarheid 
van gederfde zwarte inkomsten zou moeten worden gevoerd. De onder-
zoeksvraag luidt:

Hoe wordt bij de begroting van het verlies aan arbeidsvermogen omgegaan 
met gederfde inkomsten uit zwartwerk en in hoeverre kan dit worden ge-
rechtvaardigd op basis van de daaraan ten grondslag liggende argumenten?

Bij het beantwoorden van deze vraag wordt uitvoerig aandacht besteed 
aan het begrip ‘niet-rechtmatig belang’, nu dit begrip geregeld in één adem 
wordt genoemd met (de vergoedbaarheid van) gemiste zwarte inkomsten.11 
Naast het Nederlandse recht, wordt ook onderzocht hoe het Belgische en het 
Engelse schadevergoedingsrecht met gederfde zwarte inkomsten omgaan 
en hoe deze keuze wordt gerechtvaardigd. Deze rechtsstelsels lenen zich in 
dit verband bij uitstek voor rechtsvergelijking, nu zij een met het Neder-
landse recht vergelijkbare invulling geven aan het begrip ‘niet-rechtmatig 
belang’ en in de rechtsleer van deze rechtstelsels uitvoerig is gediscussieerd 
over de vergoedbaarheid van gederfde zwarte inkomsten.12

In dit onderzoek wordt onder zwartwerk verstaan het tegen betaling 
verrichten van arbeid waarbij noch de werkgever noch de werknemer 

9 Rb. Rotterdam 13 januari 2021, RAV 2021/30.
10 Rb. Rotterdam 29 januari 2021, te raadplegen op: www.letselschademagazine.

nl/zwart-werk-in-letselschadezaken. Dit deelgeschil werd naar aanleiding van 
het afgewezen verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor aangespannen door 
Achmea en behelsde een verklaring voor recht dat Achmea niet gehouden is tot 
het vergoeden van gemiste zwarte inkomsten. 

11 Zie voor vergoeding Van Dort 2020/23; Bosch 2020/76 en tegen vergoeding 
De Haan & Oskam 2020, p. 5-8; Fluit, PIVbulletin oktober 2020, p. 16-19.

12 Zie nader par. 3.
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belasting afdraagt waar dit wel had gemoeten.13 Hoewel gemiste zwarte 
inkomsten op verschillende manieren een rol kunnen spelen in het schade-
vergoedingsrecht, ziet dit onderzoek uitsluitend op het geval waarin een 
werknemer of zelfstandige zwart wordt uitbetaald en vervolgens door de 
onrechtmatige daad van een ander blijvend of tijdelijk arbeidsongeschikt 
geraakt.14 In dat geval is sprake van personenschade in de vorm van verlies 
aan arbeidsvermogen.

In de tweede paragraaf sta ik stil bij de begroting van het verlies aan 
arbeidsvermogen en hoe in het kader daarvan naar Nederlands recht met 
gederfde zwarte inkomsten wordt omgegaan. Vervolgens zet ik in de derde 
paragraaf het begrip ‘schade in een niet-rechtmatig belang’ uiteen en geef 
ik weer waar de onduidelijkheden bestaan wat betreft de vraag of gederfde 
zwarte inkomsten dergelijke schade opleveren. Om deze onduidelijkheden 
op te heffen, wordt de kwestie in de vierde paragraaf benaderd vanuit Bel-
gisch en Engels recht, om vervolgens in de vijfde paragraaf de gevonden 
argumenten te betrekken in de Nederlandse discussie en deze te beoordelen 
op hun afzonderlijke en onderlinge overtuigingskracht. Ik rond af met een 
conclusie.

2 Zwartwerk en schadevergoeding in Nederland

2.1 Het beginsel van volledige vergoeding en verlies aan 
arbeidsvermogen

Gederfde zwarte inkomsten maken onderdeel uit van het verlies aan 
arbeidsvermogen. Hiervan is sprake wanneer de capaciteit van de gelae-
deerde om tegen betaling arbeid te verrichten geheel of gedeeltelijk verlo-
ren gaat als gevolg van een normschending.15 Het beginsel van volledige 
schadevergoeding brengt met zich dat een gelaedeerde die dergelijke schade 
lijdt, zo veel mogelijk dient te worden gebracht in de positie waarin hij 
vermoedelijk zonder deze normschending zou hebben verkeerd.16 De maat-

13 Definitie deels ontleend aan Van Dale en Wikipedia. 
14 Zo kan een onderneming omzetschade lijden door bijvoorbeeld een cyberaan-

val. Indien de onderneming in kwestie geen btw afdraagt, geen integere adminis-
tratie voert en de omzet vervolgens terugloopt als gevolg van de onrechtmatige 
daad van een ander, is sprake van zuivere vermogensschade in de vorm van 
gederfde (zwarte) inkomsten.

15 Zie o.a. Lindenbergh & Van der Zalm 2015, nr. 13.5. 
16 Over dit beginsel is veel geschreven en het voert te ver deze literatuur uitgebreid 

te bespreken. Zie hiervoor met name Bloembergen 1965, nr. 84 e.v.; Asser/Sie-
burgh 6II 2017/31; Lindenbergh 2020, nrs. 10-12; Klaassen 2017, nr. 5 & 
Hebly 2019, p. 30-34. 
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staf die hierbij wordt gehanteerd, betreft de vergelijking tussen de hypo-
thetische situatie zonder ongeval en de feitelijke situatie met ongeval.17 Het 
verschil daartussen is de schade, met de kanttekening dat dit niet altijd 
gelijkstaat aan vergoedbare schade in de zin van artikel 6:95 BW. Op het 
beginsel van volledige schadevergoeding bestaan immers uitzonderingen, 
zoals dat alleen de schade die in redelijkheid aan de aansprakelijke schulde-
naar kan worden toegerekend, voor vergoeding in aanmerking komt (art. 
6:98 BW).18

Meer specifiek brengt het beginsel van volledige schadevergoeding in het 
kader van arbeidsvermogensschade met zich dat vastgesteld moet worden 
welk inkomen de gelaedeerde met de huidige beperkingen nog kan verdie-
nen en dat dit vervolgens moet worden afgezet tegen het inkomen dat de 
gelaedeerde in de hypothetische situatie zonder ongeval zou hebben ver-
diend.19 Het uitgangspunt daarbij is ingevolge artikel 6:97 BW een concrete 
schadebegroting, maar indien de omvang van de schade niet nauwkeurig 
kan worden vastgesteld, dient de rechter deze te schatten. Een schatting zal 
met name aan de orde zijn wanneer de arbeidsvermogensschade ex artikel 
6:105 BW aan de hand van goede en kwade kansen voor de toekomst wordt 
begroot.20 Aan het bewijs van het inkomen in de hypothetische situatie 
zonder ongeval mogen in dat verband geen strenge eisen worden gesteld.21 
Het komt aan op de redelijke toekomstverwachtingen waarbij in beginsel 
wordt uitgegaan van een ‘normaal’ carrièreverloop.22

2.2 Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten

Bij de begroting van de in het concrete geval geleden arbeidsvermogens-
schade kan de rechter vervolgens worden geconfronteerd met inkomsten 
uit zwartwerk die in de hypothetische situatie zonder ongeval zouden zijn 
genoten. Het bekendste voorbeeld vormt het arrest Mommers/Van Gin-
hoven uit 2000, waarin de vraag speelde of Van Ginhoven, een loodgieter 

17 HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX9830, NJ 2013/48 (Griffioen/De 
Groot), r.o. 3.5. 

18 Zie voor een overzicht van deze uitzonderingen Lindenbergh 2020, nr. 12. 
19 HR 15 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2654, NJ 1998/624 (Vehof Vasters/

Helvetia), r.o. 3.5.1 in samenhang met HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR: 
2013:BX9830, NJ 2013/48 (Griffioen/De Groot), r.o. 3.5.

20 HR 15 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2654, NJ 1998/624 (VehofVasters/
Helvetia), r.o. 3.5.1.

21 Idem en HR 14 januari 2001, ECLI:NL:HR:2000:AA4277, NJ 2000/437, 
m.nt. C.J.H. Brunner (Van Sas/Interpolis); HR 17 februari 2017, ECLI:NL: 
HR:2017:273, NJ 2017/115 (Molenaarszoon).

22 Idem; zie ook Lindenbergh & Van der Zalm 2015, nr. 21. 
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in dienst van Mommers die door een arbeidsongeval blijvend arbeids-
ongeschikt geraakte, recht had op vergoeding van gederfde inkomsten uit 
zwart overwerk.23 De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend: de 
rechter die de omvang van dergelijke schade begroot, zal aan de hand van 
de beschikbare gegevens moeten vaststellen en eventueel moeten schatten 
welk netto inkomen de gelaedeerde zou hebben verdiend of zou hebben 
kunnen verdienen indien ter zake van de beloning van de werkzaamhe-
den belasting en premie zouden zijn ingehouden.24 Toch ziet de Hoge Raad 
ruimte voor vergoeding van het (zwarte) bruto-inkomen indien de gelae-
deerde aan nemelijk maakt dat zijn werkgever bereid was geweest c.q. was 
gebleven alsnog de verschuldigde belasting en premies volledig te voldoen. 
Nu het voor partijen bij zwartwerken juist gaat om het ‘voordeel’ van het 
niet voldoen van belastingen, lijkt het bewijs hiervan slechts in uitzonder-
lijke gevallen te kunnen worden geleverd.25

Vervolgens zijn feitenrechters aan de slag gegaan met het kader van de 
Hoge Raad. Van de dertien sinds 2000 gepubliceerde uitspraken waarin 
een gelaedeerde (onder andere) vergoeding vorderde van gederfde zwarte 
inkomsten, werd in vijf zaken de vordering gedeeltelijk toegewezen,26 is in 
één zaak een tussenvonnis gewezen inhoudende een bewijsopdracht voor 
de omvang van de zwarte werkzaamheden,27 werd in vijf gevallen de vorde-
ring volledig afgewezen wegens gebrek aan (overtuigend) bewijs28 en werd 
tot slot in twee gevallen de vordering afgewezen omdat het zou gaan om 
schade in een niet-rechtmatig belang.29

23 HR 24 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453, NJ 2001/195, m.nt. 
A.R. Bloembergen.

24 Idem, r.o. 3.3.
25 In de gepubliceerde rechtspraak ben ik geen geval tegengekomen waarin een 

gelaedeerde dit heeft gesteld. 
26 Hof Arnhem 6 december 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6510; Rb. Zut-

phen 10 januari 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:BA4423; Rb. Maastricht 16 mei 
2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ5685; Rb. ’s-Hertogenbosch 21 september 
2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BT2397; Rb. Rotterdam 29 januari 2021, te raad-
plegen op: www.letselschademagazine.nl/zwart-werk-in-letselschadezaken.

27 Rb. Rotterdam 14 november 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BG4777. 
28 Rb. Oost-Brabant 3 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4193; Rb. Midden- 

Nederland 11 september 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7005; Rb. Oost- 
Brabant 19 juli 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3870; hof Arnhem-Leeuwarden 
20 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1661; Rb. Gelderland 15 december 
2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6628.

29 Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284; Rb. Rot-
terdam 13 januari 2021, RAV 2021/30.
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Wat dit laatste betreft, valt op dat de vraag of gederfde zwarte inkomsten 
schade in een niet-rechtmatig belang opleveren, niet eerder zo uitdrukkelijk 
aan de orde is gesteld dan in de eerdergenoemde uitspraak van de recht-
bank Noord-Holland uit 2020, waarin zij oordeelde dat gederfde zwarte 
inkomsten niet voor vergoeding in aanmerking komen.30 De rechtbank 
Gelderland oordeelde daarentegen een aantal maanden later dat de verge-
lijking tussen de situatie voor en na de normschending tot de conclusie leidt 
dat de gelaedeerde inkomsten mist die hij in de situatie zonder het ongeval 
wel zou hebben genoten en dat derhalve sprake is van rechtens relevante 
schade.31 Nu dit argument vaker wordt aangevoerd, zal dit argument in 
het vervolg worden aangeduid als het volledigheidsargument.32 Begin 2021 
wees de rechtbank Rotterdam vervolgens de twee genoemde uitspraken 
tussen dezelfde partijen, waarbij zij in de eerste zaak oordeelde dat sprake 
is van een niet-rechtmatig belang, maar in een daaropvolgend deelgeschil 
daarvan terug lijkt te komen.33 In dit deelgeschil oordeelde zij onder meer 
dat de door de benadeelde gepleegde belastingfraude geen rol speelt in de 
private verhouding tussen hem en de aangesproken verzekeraar.34

Uit het voorgaande volgt dat feitenrechters verschillend lijken te oordelen 
over de vraag of gemiste zwarte inkomsten schade in een niet-rechtmatig 
belang opleveren en dat zij aan dit oordeel verschillende soorten argumen-
ten ten grondslag leggen. Hoe kan dit worden verklaard? Het antwoord is 
gelegen in de uitleg van het begrip ‘niet-rechtmatig belang’.

30 Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284.
31 Rb. Gelderland 16 december 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6628, r.o. 4.3.
32 Zie Barendrecht & Storm 1995, p. 60 en 187 waar zij uitgaan van een puur 

feitelijk schadebegrip; Haverkamp, ‘Komen inkomsten uit zwartwerk nog voor 
vergoeding in aanmerking?’, https://ennino.nl; ‘Het is volstrekt logisch dat ge-
mist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd 
binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht’, www.jba.nl 2020.

33 Zie Rb. Rotterdam 13 januari 2021, RAV 2021/30 en Rb. Rotterdam 29 janu-
ari 2021, te raadplegen op: www.letselschademagazine.nl/zwart-werk-in-letsel 
schadezaken.

34 Rb. Rotterdam 29 januari 2021, te raadplegen op: www.letselschademagazine.
nl/zwart-werk-in-letselschadezaken, r.o. 4.4.
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3 Schade in een niet-rechtmatig belang

3.1 Definitie

Vooropgesteld moet worden dat het begrip ‘niet-rechtmatig belang’ noch in 
de wet, noch in de jurisprudentie van een definitie wordt voorzien.35 Ook in 
de literatuur bestaat geen eenstemmigheid over de exacte betekenis. De ver-
schillende publicaties hebben echter gemeen dat het steeds gaat om geval-
len waarin een gelaedeerde vergoeding vordert van een gemist voordeel of 
verloren goed dat hij, in de hypothetische situatie zonder de normschen-
ding, in strijd met een rechtsregel zou hebben verkregen of behouden.36 
Betoogd wordt dat het verlies van deze voordelen of goederen niet voor 
vergoeding in aanmerking komt.37 Hierbij kan worden gedacht aan een 
drugshandelaar die door de fout van een ander arbeidsongeschikt geraakt 
en vervolgens vergoeding vordert van de inkomsten uit drugshandel die 
hij zou hebben genoten indien de normschending was uitgebleven.38 Een 
voorbeeld uit de jurisprudentie is een eiser die vergoeding vorderde van de 
waarde van het kinderpornografisch materiaal dat op zijn laptop stond.39 
Het hof Amsterdam oordeelde dat aan dergelijk materiaal geen te vergoe-
den waarde toekomt.40

De ratio van het begrip ‘niet-rechtmatig belang’ lijkt te zijn dat (i) het 
schade vergoedingsrecht geen bescherming zou moeten bieden aan belangen 
die elders in het recht worden verboden en (ii) niemand mag profiteren van 
eigen onrechtmatig gedrag.41 Het begrip vormt daarmee een uitzondering 
op het beginsel van volledige schadevergoeding. Dergelijke uitzonderingen 

35 Daarentegen is het begrip wel enkele keren in de rechtspraak toegepast. Zie 
onder meer hof Amsterdam 11 januari 2011, ECLI:GHAMS:2001:AF0471; hof 
Amsterdam 5 juli 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT8516; Rb. Noord-Holland 
16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284. Er wordt ook wel gesproken 
van ‘nadeel’ in een niet-rechtmatig belang, maar daarmee wordt geen verschil 
in betekenis beoogd.

36 Deze overkoepelende definitie is gedestilleerd uit de afzonderlijke omschrij-
vingen en voorbeelden uit Maeijer 1962, p. 62 e.v.; Bloembergen 1965, p. 29; 
Haazen 2009, p. 827; Van der Kooij 2019, nr. 544; Lindenbergh 2020, nr. 46; 
Van Dort 2020/23, p. 136. 

37 In de literatuur wordt wel gezegd dat dit uitgangspunt ‘algemeen aanvaard’ is in 
het Nederlandse recht. Zie bijv. Bloembergen 2001; Lindenbergh 2020, nr. 46.

38 Bloembergen 1965, p. 29.
39 Hof Amsterdam 11 januari 2011, ECLI:GHAMS:2011:AF0471. 
40 Idem, r.o. 2.5. 
41 Ulrichts 2018, p. 152; Haazen 2009, p. 827.
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kennen doorgaans een wettelijke grondslag.42 Waar kan de grondslag van 
‘schade in niet-rechtmatige belangen’ worden gevonden?

3.2 Juridische grondslag

Ook wat deze grondslag betreft, bieden wet en jurisprudentie geen ant-
woord. Volgens sommige auteurs kan het begrip worden ingelezen in het 
toerekeningsverband ex artikel 6:98 BW.43 Een van de factoren die worden 
meegewogen in de toets of een bepaalde schade in redelijkheid aan de aan-
sprakelijke partij kan worden toegerekend, betreft de aard van de schade. 
Betoogd wordt dat de aard van schade in een niet-rechtmatig belang mee-
brengt dat deze niet óf minder ruim kan worden toegerekend.44 Volgens 
deze auteurs kan schade in een niet-rechtmatig belang dus onder omstan-
digheden toch voor vergoeding in aanmerking komen.45 Deze gestelde uit-
zonderingsmogelijkheid is het gevolg van het plaatsen van het begrip in de 
sleutel van artikel 6:98 BW, nu de vraag of een bepaalde schade in redelijk-
heid kan worden toegerekend, afhankelijk is van álle omstandigheden van 
het geval.46

Het begrip niet-rechtmatig belang kan volgens anderen (ook) worden 
gezien als een uitwerking van het relativiteitsvereiste ex artikel 6:163 
BW.47 Of sprake is van schade in een niet-rechtmatig belang dient dan 
te worden vastgesteld aan de hand van de vraag of het getroffen belang 
beschermingswaardig is.48 Ook bij deze benadering bestaat ruimte voor 
uitzonderingen. Auteurs noemen hier het voorbeeld van een gelaedeerde 
die bijverdiensten genoot in strijd met zijn arbeidsovereenkomst. Hiermee 
handelde hij onrechtmatig jegens zijn werkgever, maar niet tegenover een 
derde. Indien een derde door de gelaedeerde wordt aangesproken, zien deze 
auteurs niet in waarom de gemiste bijverdiensten niet voor vergoeding in 

42 Men denke onder meer aan art. 6:98 BW, art. 6:101 BW, art. 6:109 BW en 
art. 6:110 BW. 

43 Zie Asser/Sieburgh 6II 2017/40; Van der Kooij 2019, nr. 544. Het hof Amster-
dam heeft in zijn uitspraak van 5 juli 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT8516, 
art. 6:98 BW gebruikt als grondslag, maar heeft daar verder geen inhoudelijke 
overweging of motivering aan gewijd. 

44 Zie Asser/Sieburgh 6II 2017/40. 
45 Beweerd wordt dat schade in een niet-rechtmatig belang in beginsel niet voor 

vergoeding in aanmerking komt. Zie onder meer Bloembergen 2001; Van der 
Kooij 2019, nr. 544.

46 Asser/Sieburgh 6II 2017, nr. 63. 
47 Lindenbergh 2020, nr. 46. 
48 Idem. 
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aanmerking komen.49 Dit is anders wanneer de gelaedeerde vergoeding vor-
dert van voordelen ‘in strijd met de rechtsorde als geheel’, zoals gemiste 
drugs inkomsten.50 In deze gevallen verdient het belang nooit bescherming.

Nu rijst de vervolgvraag hoe men een onderscheid maakt tussen een 
belang dat niet-rechtmatig is jegens de gehele rechtsorde en een belang 
dat ‘slechts’ niet-rechtmatig is binnen een bepaalde rechtsverhouding. In 
de literatuur lijkt in dit verband consensus te bestaan wat betreft gemiste 
voordelen uit verboden beroepen (drugshandel).51 Deze gemiste voordelen 
zouden nooit voor vergoeding in aanmerking komen, omdat de wet hier 
de activiteit waarmee de inkomsten zouden zijn verworven, reeds verbiedt. 
Hier valt wat voor te zeggen. Het vergoeden van schade die bestaat uit 
misgelopen inkomsten uit door het publiekrecht verboden beroepen, zou 
namelijk impliceren dat het schadevergoedingsrecht deze beroepen en de 
daaruit voortvloeiende inkomsten beschermingswaardig acht. Dit leidt tot 
een incoherentie tussen wat in het publiekrecht verboden is en wat in het 
privaatrecht voor vergoeding in aanmerking kan komen. Om coherentie 
tussen het publiekrecht en het schadevergoedingsrecht te behouden, kun-
nen gemiste voordelen uit publiekrechtelijk verboden beroepen niet via het 
privaatrecht voor vergoeding in aanmerking komen. Hoe het voorgaande 
kan worden toegepast op gemiste zwarte inkomsten, wordt besproken in 
paragraaf 5.2.

Maakt het tot slot uit welke grondslag van schade in niet-rechtmatige belan-
gen wordt gekozen? In de literatuur wordt betoogd van niet: de schade zal 
bij toepassing van beide grondslagen in beginsel niet voor vergoeding in 
aanmerking komen.52 De vraag is echter of dit niet wat te kort door de 
bocht is, nu de vraag naar de relativiteit van de geschonden norm vooraf-
gaat aan de – eventuele – vraag of de door de normschending veroorzaakte 
schade aan de laedens kan worden toegerekend.53 Stel dat een drugshande-
laar een ander aansprakelijk stelt voor de gederfde drugsinkomsten die hij 
zou hebben genoten in de situatie zonder normschending. Wordt de niet- 
rechtmatigheid van deze gederfde inkomsten pas bij de toerekeningsvraag 

49 Bloembergen 1965, p. 32; Lindenbergh 2020, nr. 46. 
50 Bloembergen 1965, nr. 23. 
51 Lindenbergh 2020, nr. 46; Van der Kooij 2019, nr. 544; Bloembergen 1965, 

p. 29; Tromp 1996, p. 95-97; Bosch 2020/76, p. 861.
52 Asser/Sieburgh 6II 2017/40; Bloembergen 1965, nr. 22.
53 Het gaat hier om het (dogmatische) onderscheid tussen de vestiging van de aan-

sprakelijkheid en het vervolgens bepalen van de ‘omvang’ van de gevestigde aan-
sprakelijkheid. Zie ook Lindenbergh 2007, p. 6. 
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aan de orde gesteld, dan impliceert dit dat reeds is bevonden dat de 
geschonden norm (mede) strekt tot bescherming van gederfde drugsinkom-
sten. Kan dan nog wel worden gesteld dat sprake is van schade in een niet- 
rechtmatig belang, nu dit belang (de drugsinkomsten) blijkbaar de toets 
van artikel 6:163 BW heeft doorstaan? Die conclusie is misschien net iets te 
theoretisch. Het feit dat de gedaagde de niet-rechtmatigheid van het belang 
pas aan de orde stelt bij de toerekeningsvraag, impliceert op zichzelf nog 
niet dat hij daarmee beoogt te erkennen dat het getroffen (niet-rechtmatige) 
belang wordt beschermd door de geschonden norm. Desalniettemin laat 
het voorgaande zien dat vanuit dogmatisch oogpunt de keuze voor arti-
kel 6:163 BW als grondslag wellicht de zuiverste is.

3.3 Toepassing op gemiste inkomsten uit zwartwerk

Het voorgaande leert dat onduidelijkheid bestaat over de exacte betekenis 
en de juridische grondslag van ‘schade in niet-rechtmatige belangen’. Dit 
maakt het lastig het begrip toe te passen op een concrete situatie, zoals het 
geval waarin een zwartwerker arbeidsongeschikt raakt door de fout van 
een ander en daardoor zwarte inkomsten mist. Het valt echter op dat in de 
gepubliceerde rechtspraak over dit onderwerp geen enkele rechter ingaat 
op de (onduidelijke) definitie of grondslag van niet-rechtmatige belangen. 
De rechtbank Noord-Holland oordeelde bijvoorbeeld dat sprake is van een 
niet-rechtmatig belang, omdat de gelaedeerde belastingfraude pleegde en 
de rechter dat niet feitelijk kan laten voortduren door er een vergoeding 
voor toe te kennen.54 Zij motiveerde de beslissing verder niet, zodat niet 
duidelijk wordt op welke grondslag zij dit oordeel baseert.55 Ook de recht-
bank Rotterdam, in de zaak omtrent het verzoekschrift tot een voorlopig 
getuigenverhoor, liet het bij de enkele constatering dat sprake is van een 
niet-rechtmatig belang.56

In de literatuur gaan slechts enkele auteurs in op het begrip ‘niet- rechtmatig 
belang’ in de verhouding tot gederfde zwarte inkomsten. In zijn noot onder 
Van Ginhoven/Mommers stelt Bloembergen dat de bruto-benadering, 
waarbij de zwartwerkende gelaedeerde een vergoeding krijgt gelijk aan zijn 
‘zwarte’ brutoloon, in ieder geval niet geldend kan zijn, omdat artikel 7:658 
BW dan gebruikt zou worden om een onrechtmatige situatie in stand te 
houden.57 De netto-benadering lijkt zich volgens Bloembergen daarente-

54 Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284, r.o. 4.9.3. 
55 Idem, r.o. 4.9.5.
56 Rb. Rotterdam 13 januari 2021, RAV 2021/30. 
57 Bloembergen 2001; zie anders Tromp 1996, p. 95-97.
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gen wel te verdragen met de wet: in dat geval krijgt de gelaedeerde een 
schadevergoeding die gelijk is aan zijn inkomen in de situatie waarin wit 
zou zijn gewerkt.58 De niet-rechtmatigheid strekt zich dan niet uit over dit 
‘witte’ deel. Van Dort sluit zich in een recente publicatie hierbij aan.59 Ik 
duid dit hierna aan als de netto-benadering.

Niet iedereen is hierdoor echter overtuigd. Zo volharden De Haan, Oskam 
en Fluit in de stelling dat ook na de nettering van de vergoeding sprake is 
van schade in een niet-rechtmatig belang, nu belastingontduiking strafbaar 
en maatschappelijk onaanvaardbaar is.60 Door hiervoor een vergoeding toe 
te kennen, zou zwartwerken rechtens worden goedgekeurd. Hiervoor kan 
artikel 6:162 BW niet bedoeld zijn. Deze zienswijze noem ik hierna het 
publieke argument. Door andere auteurs wordt hiertegen ingebracht dat 
geen sprake is van schade in een niet-rechtmatig belang, omdat het gaat 
om het vergoeden van het door het ongeval verloren gegane arbeidsvermo-
gen als zodanig en niet om het vergoeden van ‘gemiste zwarte inkomsten’ 
(hierna: het object-argument).61 Het betreft dan niet een vergoeding voor 
een gemist voordeel dat de gelaedeerde in strijd met het recht zou hebben 
verkregen, maar een vergoeding voor zijn verloren arbeidsvermogen.

3.4 Tussenconclusie

Hiermee is de kern van het probleem van de discussie blootgelegd. Zowel 
de exacte betekenis als de juridische grondslag van het begrip ‘schade in 
een niet-rechtmatig belang’ is onduidelijk en het begrip laat zich bovendien 
moeilijk toepassen op een concreet verschijnsel als gemiste zwarte inkom-
sten. Dit heeft tot gevolg dat het oordeel of gederfde zwarte inkomsten 
schade in een niet-rechtmatig belang opleveren vrijwel uitsluitend een kwes-
tie van argumentatie is. In dit verband zijn in het voorgaande verschillende 
argumenten geïdentificeerd, waarover men wat betreft de overtuigings-
kracht duidelijk van mening verschilt. Alvorens ik nader inga op de over-
tuigingskracht van deze argumenten, is dit daarom een geschikt moment 
om te bezien welke argumenten in het Belgische en het Engelse schade-
vergoedingsrecht worden aangedragen inzake het al dan niet vergoeden 

58 Bloembergen 2001.
59 Van Dort 2020, afl. 4, p. 136.
60 De Haan & Oskam 2020, p. 5-8; Fluit 2020, p. 16-19.
61 I. Goei, ‘Vergoeden zwartwerk bij letselschade. Kan dat?’, www.berntsen 

mulder.nl, 2 juni 2020 en in zekere zin ook Fluit 2020, p. 19 waar zij betoogt 
dat onder omstandigheden toch een (abstracte) vergoeding kan worden toege-
kend voor het verlies aan arbeidsvermogen als zodanig. 
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van gederfde zwarte inkomsten en in hoeverre deze argumenten overeen-
komen met of verschillen van de opvattingen uit de Nederlandse literatuur.

4 Zwartwerk en schadevergoeding in België en Engeland

4.1 Vergoedbaarheid van gemiste inkomsten uit zwartwerk 
naar Belgisch recht

Het Belgische recht is in dezen een logisch eerste aanknopingspunt, nu 
de beginselen van het Belgische schadevergoedingsrecht grotendeels over-
eenstemmen met die van het Nederlandse recht, maar naar Belgisch recht 
gederfde zwarte inkomsten niet worden meegenomen in de begroting van 
arbeidsvermogensschade.62 Dit is door het Belgische Hof van Cassatie uit-
gemaakt in een zaak uit 2003 waarin een zwartwerkende bakker ernstig 
letsel opliep door de fout van een ander en vergoeding vorderde van zijn 
gederfde zwarte inkomsten.63 De bakker stelde dat de lonen die hij ont-
ving, op rechtmatige wijze werden verkregen en dat de vordering daarom 
moest worden toegewezen.64 Het Hof ging hier niet in mee: het is vaste 
rechtspraak dat een gelaedeerde geen schadevergoedingsaanspraak heeft 
bij krenking van een niet-rechtmatig belang.65 Het verkrijgen van zwarte 
inkomsten leverde volgens het Hof in de regel een onrechtmatig voordeel 
op, waarvan het verlies niet kan leiden tot vergoeding.66 Deze uitspraak 
heeft navolging gekregen in de lagere rechtspraak.67

Het valt echter op dat de uitspraak van het Hof in de Belgische litera-
tuur op weinig steun kan rekenen.68 Zo vraagt De Temmermans zich af of 
het Hof van Cassatie daadwerkelijk alle aanspraken van zwartwerkende 

62 Hier van belang is dat in het Belgische schadevergoedingsrecht eveneens een 
volledige vergoeding het uitgangspunt is, al wordt het daar het beginsel van 
integrale vergoeding genoemd. Zie Vansweevelt & Weyts 2009, p. 665 e.v.; zie 
ook Ulrichts 2018 nr. 97. Daarnaast zijn ook de toegankelijkheid van bronnen 
en de taal redenen geweest om België als object van onderzoek te nemen.

63 Hof van Cassatie 14 mei 2003, ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33.
64 Idem, onder grieven. 
65 Hof van Cassatie 14 mei 2003, ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33; zie 

voor een overzicht in de literatuur Vansweevelt & Weyts 2009, p. 634. 
66 Hof van Cassatie 14 mei 2003, ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33, zie 

dictum.
67 Zie Politierechtbank te Brugge 25 september 2008, Rechtskundig Weekblad 

2008, nr. 31, p. 1327.
68 Slechts Dirix kwam reeds in 1984 tot een met het Hof van Cassatie vergelijk-

baar oordeel. Zie Dirix 1984, p. 68 e.v. 
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gelaedeerden heeft willen uitsluiten, nu het Hof oordeelt dat dergelijke 
gemiste inkomsten ‘in de regel’ niet worden vergoed.69 Hij ziet ruimte voor 
vergoeding in gevallen waarin de activiteit waarmee de inkomsten zouden 
zijn verkregen op zichzelf niet verboden is. Ook acht hij het mogelijk dat 
een vergoeding wordt toegekend voor het verlies aan arbeidsvermogen als 
zodanig, nu ook bij zwartwerkende gelaedeerden sprake is van een aantas-
ting van het arbeidsvermogen als gevolg van de normschending.70

In het verlengde hiervan acht De Wulf het daarom niet juist dat een zwart-
werkende gelaedeerde nul op het rekest ontvangt.71 De laedens heeft door 
zijn normschending immers de benadeelde de mogelijkheid ontnomen ooit 
nog van zijn arbeidscapaciteit gebruik te maken. Daarnaast merkt hij op 
dat een gelaedeerde die vergoeding vordert van gemiste zwarte inkomsten, 
geen herstel verlangt van een onrechtmatige situatie. Het zwartwerken is 
reeds beëindigd door het ongeval en indien de gemiste inkomsten op netto-
basis worden vergoed, wordt het onrechtmatige karakter van de inkomsten 
eveneens weggenomen.72

Tot slot stellen Ulrichts en De Wulf de vraag of het de taak van de rechter is 
om in een schadevergoedingsprocedure tussen een slachtoffer en de laedens 
het slachtoffer te ‘straffen’ voor de door hem gepleegde belastingfraude.73 
De Wulf stelt dat dit neerkomt op een financiële bestraffing van het slacht-
offer door middel van het schadevergoedingsrecht, hetgeen niet overeen-
stemt met het beginsel van restitutio ad integrum.74

Ten slotte verdient opmerking dat ook het begrip ‘niet-rechtmatig belang’ 
als zodanig in de Belgische literatuur ter discussie staat. Een niet-recht matig 
belang wordt omschreven als een voordeel dat in strijd met het recht zou 
zijn verkregen.75 Er wordt echter op gewezen dat het een verwarrend begrip 
is, waarvan de uitwerking in een concreet geval onduidelijk is.76 Sommi-
gen stellen dat het de uitkomst betreft van rechtspolitieke overwegingen.77 

69 De Temmerman 2003, nr. 13763, onder 3. 
70 Idem.
71 De Wulf 2007, p. 268. 
72 Idem.
73 Ulrichts 2018, p. 152; zie ook De Wulf 2007, p. 268. 
74 De Wulf 2007, p. 268.
75 Concl. A-G J. Spreutels, ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33, bij Hof van 

Cassatie 14 mei 2003, nr. 2.
76 Vansweevelt & Weyts 2009, p. 634; De Wulf 2007/3, p. 268.
77 Conclusie A-G J. Spreutels, ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33, bij Hof 

van Cassatie 14 mei 2003, nr. 2.
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Om deze redenen heeft de Belgische wetgever besloten het begrip in het 
kader van de herziening van het Belgisch Burgerlijk Wetboek te codificeren. 
Artikel 5.171 lid 2 toekomstig Belgisch Burgerlijk Wetboek zal bepalen dat 
‘schade die bestaat in het verlies van een voordeel dat zijn oorsprong vindt 
in een onrechtmatige gebeurtenis of activiteit die de benadeelde kan wor-
den aangerekend, niet voor vergoeding in aanmerking komt’.78 Hiermee 
wordt bedoeld dat gemiste voordelen die voortvloeien uit een verwijtbaar 
onrechtmatig handelen van de gelaedeerde (zoals het uitoefenen van een 
verboden beroep), niet vergoedbaar zijn.79 Opvallend is dat hierbij het voor-
beeld wordt gegeven van gederfde zwarte inkomsten.80 Door de Belgische 
wetgever lijkt derhalve, wat dergelijke schade betreft, geen inhoudelijke 
wijziging te zijn beoogd.

4.2 Vergelijking met Nederlands recht

Uit het voorgaande blijkt dat het Belgische recht een met het Nederlandse 
recht vergelijkbare ‘definitie’ kent van niet-rechtmatige belangen: het gaat 
om het gemis van voordelen die in strijd met het recht zouden zijn ver-
kregen. Ook volgens de Belgische invulling van dit begrip is ruimte voor 
nuance. Toch komt het Belgische Hof, in tegenstelling tot de Hoge Raad, 
tot het oordeel dat zwarte inkomsten in beginsel een niet-rechtmatig voor-
deel opleveren. Het Hof lijkt derhalve geen onderscheid te maken tussen 
voordelen uit een verboden beroep en voordelen door het ten onrechte niet 
afdragen van belasting, dit tot verbazing van de meerderheid van de Belgi-
sche auteurs. Bij hen klinkt een voorkeur voor de netto-benadering door die 
ook in de Nederlandse literatuur wordt aangedragen: het niet-rechtmatige 
karakter van de inkomsten ziet alleen op het deel dat ten onrechte niet is 
afgedragen aan de fiscus, zodat een netto-vergoeding in overeenstemming 
is met de wet. De regel uit Van Ginhoven/Mommers lijkt daarmee steun te 
vinden in de Belgische doctrine.

Voorts wordt benadrukt dat het Belgische Hof uit het oog lijkt te verlie-
zen dat het in dit soort zaken draait om het bepalen van het verlies aan 
arbeidsvermogen van de gelaedeerde. Dit komt overeen met het argument 
uit de Nederlandse literatuur dat het gaat om het vergoeden van de verloren 

78 Memorie van toelichting bij het Voorontwerp van wet houdende invoeging van 
de bepalingen betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het Burger-
lijk Wetboek, p. 180, te raadplegen op https://Justitie.belgium.be. 

79 Idem. 
80 Idem, p. 178-180. 
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arbeidscapaciteit als zodanig en niet om inkomensschade.81 Het bestraf-
fingsargument dat het niet vergoeden van gederfde zwarte inkomsten neer-
komt op een financiële bestraffing via het schadevergoedingsrecht, is in de 
Nederlandse literatuur niet eerder aangedragen.

Een laatste overeenkomst is dat ook in de Belgische doctrine wordt gewor-
steld met de concrete uitwerking van het begrip ‘niet-rechtmatig belang’. 
Om deze reden krijgt het begrip een wettelijke grondslag die in het Neder-
landse recht ontbreekt. Hiermee wordt beoogd de Belgische rechtspraktijk 
enigszins meer houvast te bieden wat de definitie van dit begrip betreft en 
zal het – naar de Belgische wetgever hoopt – voor partijen makkelijker zijn 
het begrip aan te voeren in een concreet geschil. Het blijft mijns inziens 
echter vooral een kwestie van argumentatie. Wanneer vindt een verloren 
voordeel immers zijn oorsprong in een onrechtmatige activiteit?82

4.3 Vergoedbaarheid van gederfde zwarte inkomsten naar 
Engels recht

Naast het Belgische recht leent het Engelse recht zich voor rechtsvergelij-
king, nu ook het Engelse recht een equivalent kent van het beginsel van 
volledige vergoeding en uit een eerste verkenning van mogelijk te onder-
zoeken rechtsstelsels is gebleken dat in de Engelse rechtspraak uitvoerig 
aandacht is besteed aan de normatieve rechtvaardiging voor het vergoeden 
van gederfde zwarte inkomsten.83 De standaarduitspraak in dit verband 
is Newman v. Folkes uit 2001.84 Newman liep door een verkeersfout van 
Folkes ernstig letsel op met arbeidsongeschiktheid als gevolg. Vervolgens 
vorderde hij onder meer vergoeding van de inkomsten die hij daardoor mis-
liep. Bij het begroten van de arbeidsvermogensschade van Newman liep de 
rechter tegen het probleem aan dat Newman nooit inkomstenbelasting had 
betaald en er dus geen stukken waren aan de hand waarvan deze schade-
post kon worden begroot.85 De rechter oordeelde dat het niet opgeven van 

81 Zie par. 3.2 en 5. 
82 De reeds in par. 3 besproken discussie in de Nederlandse literatuur over het 

onderscheid tussen gemiste voordelen uit verboden beroepen en andersoortige 
gemiste voordelen waar iets niet-rechtmatigs aankleeft, getuigd hiervan. 

83 In het Engelse schadevergoedingsrecht wordt het beginsel van volledige ver-
goeding the concept of full compensation genoemd. Zie o.a. Kennedy 2016, 
p. 10-13. Ondanks dat het gaat om een land met een common law-traditie, zijn 
het Nederlandse en Engelse recht op dit punt derhalve vergelijkbaar.

84 High Court of Justice Queens Bench Division 25 mei 2001, Newman v. Folkes 
[2001] WL 825665.

85 Idem, r.o. 8. 
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de inkomsten niet aan vergoeding daarvan in de weg stond, zij het dat 
het inkomen in de hypothetische situatie zonder het ongeval moest worden 
vastgesteld aan de hand van het netto-inkomen dat Newman zou hebben 
verdiend.86

In latere rechtspraak kon Newman v. Folkes op navolging rekenen. Zo 
oordeelde het High Court of Justice dat

‘whilst it is true to observe that the failure to account for that cash income 
involves a fraud on the Customs and Excise and Inland Revenue, the re
ceipt of the income itself (…) does not involve any criminal act’.87

De verdiensten zijn an sich dus niet onrechtmatig. Vervolgens oordeelde de 
rechter:

‘not to take account of the cash income net of tax would do injustice to the 
claimant, for it would be depriving him of a significant proportion of his 
actual earning capacity’.88

De rechter stelt hier duidelijk het belang van de gelaedeerde en diens recht op 
schadevergoeding voorop. Nu vaststaat dat de gelaedeerde in zijn arbeids-
vermogen is aangetast, zou een ander oordeel de gelaedeerde tekortdoen.

Hierop wordt echter een belangrijke uitzondering gemaakt. Werkt de gelae-
deerde zwart naast een bijstandsuitkering, dan kan hij geen vergoeding 
vorderen van zijn gederfde zwarte inkomsten. Dit blijkt uit een zaak waarin 
een motorrijder vergoeding vorderde van zijn gederfde zwarte inkom-
sten ten gevolge van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk werd 
gehouden.89 Doorslaggevend was echter dat de motorrijder tevens income 
support ontving van een uitkeringsinstantie die ervan uitging dat de gelae-
deerde geen inkomsten uit werk genoot. Het Court of Appeal oordeelde dat 
het toekennen van een vergoeding voor de gemiste inkomsten in dit geval 
in strijd is met de openbare orde.90 Door uitkeringsfraude te plegen, deed 

86 Idem r.o. 48. In hoger beroep werd deze zienswijze bekrachtigd, zie England and 
Wales Court of Appeal 3 mei 2002, Newman v. Folkes [2002] EWCA Civ 591.

87 England and Wales High Court of Justice, 24 oktober 2002, Finnis v. James 
Caulfield [2002] EWHC 3223, r.o. 19.

88 Idem.
89 England and Wales Court of Appeal 30 oktober 2002, Kanu v. Kashif [2002] 

EWCA Civ 1620. Zie ook Hunter v. Butler [1995] 12 WLUK 359. 
90 Idem, r.o. 7. 
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de gelaedeerde alsof hij geen inkomsten had. Het is daarom niet redelijk 
dat hij vervolgens schadevergoeding kan vorderen door zich op zijn leugen 
te beroepen.91

In de literatuur wordt deze rechtspraak geplaatst in de overkoepelende ille
gality doctrine die gebaseerd is op het rechtsbeginsel ex turpi causa non 
oritur actio (men kan geen actie baseren op een onzedelijke grondslag).92 
Deze doctrine houdt in dat schade aan met de openbare orde strijdige 
belangen niet voor vergoeding in aanmerking komt.93 Vrij algemeen wordt 
hierbij aangenomen dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen 
voordelen uit een verboden beroep (de drugshandelaar) en voordelen die 
voortvloeien uit het ten onrechte niet afdragen van belasting.94 Bij derving 
van deze voordelen is volgens de doctrine in de eerste situatie geen vergoe-
ding mogelijk, maar in de tweede wel, met inachtneming van voornoemde 
rechtspraak.95

4.4 Vergelijking met Nederlands recht

Het meest opvallend aan de wijze waarop het Engelse recht met gederfde 
zwarte inkomsten omgaat, is de keuze voor de netto-benadering als grond-
slag van het vergoeden van dergelijke schade. De literatuur onderschrijft 
dit en benadrukt daarnaast het verschil tussen inkomsten uit een verboden 
beroep en op zichzelf rechtmatige inkomsten waarover geen belasting is 
betaald. Hiermee vindt de regel uit Van Ginhoven/Mommers steun in de 
Engelse rechtspraak en literatuur. Voorts komt ook in de Engelse recht-
spraak het argument naar voren dat rechters zich ervan dienen te verge-
wissen dat het doel van de procedure het vaststellen van het verlies van 
arbeidsvermogen van de gelaedeerde betreft. De gemiste zwarte inkomsten 
vormen in dat verband volgens de Engelse rechter juist een bruikbaar aan-
knopingspunt om het verloren gegane arbeidsvermogen te begroten. Een 
andere overeenkomst is dat zowel de Nederlandse als de Engelse rechters 
wijzen op de problemen die zich voordoen bij het bewijs van de zwarte 
inkomsten. De rechter in Newman v. Folkes kon in dit verband aan de 
hand van enkele getuigenverklaringen en kansen tot een schatting van het 

91 Idem.
92 Dyson 2014, p. 175; Goudkamp & König 2018, p. 56 e.v.; Green & Bogg (red.) 

2018. 
93 Dyson 2014, p. 175; Hickey 2010, p. 173 e.v.
94 McBride & Bagshaw 2018, p. 710 e.v.; Goudkamp & König 2018, p. 60; Hickey 

2010, p. 173-175.
95 Goudkamp & König 2018, p. 60; Hickey 2010, p. 173-175.
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verlies aan arbeidsvermogen van Newman komen.96 In de Nederlandse 
rechtspraak stuitte een vordering tot vergoeding van gederfde zwarte 
inkomsten daarentegen in bijna de helft van de gepubliceerde zaken af op 
bewijsproblemen.97 Tot slot biedt het Engelse recht een oplossing voor de 
situatie waarin een gelaedeerde zwart zou hebben gewerkt naast een bij-
standsuitkering. In de Nederlandse discussie is dit geval nog niet aan de 
orde gesteld. De vraag is dan ook hoe deze uitspraak past in het Neder-
landse recht. Zie hiervoor paragraaf 5.4.

4.5 Tussenconclusie

Resumerend kan een aantal argumenten worden onderscheiden die in elk 
van de onderzochte rechtsstelsels terugkeren. De netto-benadering vormt 
de grondslag van vergoeding van gemiste zwarte inkomsten in zowel 
Nederland als Engeland en vindt bovendien steun in de Belgische doctrine. 
Daarnaast wordt in ieder rechtsstelsel benadrukt dat niet uit het oog moet 
worden verloren dat het gaat om het vergoeden van het door het onge-
val verloren gegane arbeidsvermogen van de gelaedeerde als zodanig (het 
object-argument). Tot slot levert de Belgische doctrine een argument op dat 
in de Nederlandse literatuur nog geen rol heeft gespeeld: het bestraffings-
argument. Deze argumenten voor vergoeding staan haaks op het ‘publieke 
argument’ van het Belgische Hof, de rechtbank Noord-Holland en de aan 
het slot van paragraaf 3.2 genoemde auteurs.98 Dit argument is voorname-
lijk gebaseerd op publieke belangen: zwartwerken is strafbaar en gaat ten 
koste van de publieke middelen en mag daarom niet worden goedgekeurd 
via het schadevergoedingsrecht. In het Engelse recht wordt dit argument 
ook aangevoerd, maar alleen met betrekking tot het geval waarin de gelae-
deerde tevens uitkeringsfraude zou hebben gepleegd.

Met dit onderscheid in het achterhoofd, keer ik in de volgende para-
graaf terug naar de Nederlandse discussie. In hoeverre overtuigen deze 
argumenten?

96 High Court of Justice Queens Bench Division 25 mei 2001, Newman v. Folkes 
[2001] WL 825665.

97 Vgl. de rechtspraak in par. 2.2. 
98 Ik doel op De Haan & Oskam 2020, p. 5-8; Fluit 2020, p. 16-19.
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5 De argumenten nader bezien

5.1 Inleiding

Om de argumenten op een gestructureerde wijze te bespreken, zal ik eerst 
ingaan op de overtuigingskracht van de genoemde argumenten vóór ver-
goeding (het volledigheidsargument, het bestraffingsargument, het object-
argument en de netto-benadering) en zal ik deze argumenten vervolgens 
afzetten tegen het argument tegen vergoeding (het publieke argument).

5.2 Overtuigingskracht van de argumenten voor vergoeding

Ten eerste is er het volledigheidsargument, dat inhoudt dat het niet ver-
goeden van gemiste inkomsten uit zwartwerk niet overeenstemt met het 
beginsel van volledige schadevergoeding.99 Dit argument lijkt uit het oog te 
verliezen dat het begrip ‘schade in een niet-rechtmatig belang’ juist een uit-
zondering vormt op het beginsel van volledige vergoeding en kan daarom 
niet zelfstandig het vergoeden van gederfde zwarte inkomsten dragen. 
Daarvoor zal tevens moeten worden beargumenteerd waarom geen sprake 
is van schade in een niet-rechtmatig belang.

Ten tweede het bestraffingsargument uit de Belgische literatuur dat mijns 
inziens om dezelfde reden geen hout snijdt. Het niet voor vergoeding in 
aanmerking laten komen van schade in een niet-rechtmatig belang is net 
zomin een bestraffing van de gelaedeerde als het niet voor vergoeding in 
aanmerking laten komen van schade die niet ex artikel 6:98 BW kan wor-
den toegerekend of schade die voortvloeit uit ‘eigen schuld’ in de zin van 
artikel 6:101 BW. Er is nu eenmaal een verschil tussen feitelijk nadeel en 
schade die op grond van afdeling 6.1.10 BW voor vergoeding in aanmer-
king komt.100

99 Zie Rb. Rotterdam 29 januari 2021, te raadplegen op: www.letselschademaga 
zine.nl/zwart-werk-in-letselschadezaken, r.o. 4.4; Barendrecht & Storm 1995, 
p. 60 en 187 waar zij uitgaan van een puur feitelijk schadebegrip; Haverkamp, 
https://ennino.nl; ‘Het is volstrekt logisch dat gemist zwart werk door aanspra-
kelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheids- 
en schadevergoedingsrecht’, www.jba.nl 2020.

100 Over het exacte verschil hiertussen wordt in de literatuur nog wel gediscus-
sieerd. Het betreft hier de discussie inzake de mate waarin het juridische schade-
begrip feitelijk dan wel normatief van aard is. Zie hierover Asser/Sieburgh 6II 
2017/13; Lindenbergh 2014, nr. 32.

Content.indd   42Content.indd   42 29 Nov 2021   10:13:1029 Nov 2021   10:13:10



43

II  Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten

Een derde argument is het objectargument. Dit argument ziet op het object 
van de schadevergoeding door te benadrukken dat het niet gaat om het 
vergoeden van gederfde zwarte inkomsten (inkomensschade), maar om het 
vergoeden van de verloren arbeidscapaciteit van de gelaedeerde.101 Hier-
door tracht men feitelijk de problematiek inzake niet-rechtmatige belan-
gen te omzeilen. Het probleem daarmee is dat de verloren arbeidscapaciteit 
wordt begroot aan de hand van het verschil tussen het inkomen voor en na 
het ongeval.102 Bij een zwartwerkende gelaedeerde komen de zwarte inkom-
sten en daarmee het leerstuk van niet-rechtmatige belangen dus opnieuw 
om de hoek kijken. De vraag wordt dan of deze gemiste inkomsten mogen 
worden gebruikt bij de begroting van de verloren arbeidscapaciteit, met als 
gevolg dat de discussie weer terug bij af is.

In de literatuur is daarom voorgesteld om het verlies aan arbeidsvermo-
gen dat bestaat uit gederfde zwarte inkomsten, abstract te begroten.103 Dat 
ligt mijns inziens niet voor de hand. Ten eerste is een dergelijke abstracte 
begroting moeilijk te rijmen met het uitgangspunt dat (letsel)schade inge-
volge artikel 6:97 BW en vaste jurisprudentie in beginsel concreet wordt 
begroot.104 Ten tweede is mij niet duidelijk hoe de begroting van arbeids-
vermogensschade eruit zou zien indien men abstraheert van de omstandig-
heden van het geval. Moet dan van een bepaalde fictie worden uitgegaan 
of gaat het om een forfaitaire vergoeding?105 Tot slot komt het op mij wat 
gekunsteld over om de niet-rechtmatige belangenvraag te omzeilen door 
middel van een abstracte schadebegroting en lijkt het mij daarom beter om 
eerst te bezien of binnen de huidige kaders een oplossing is te vinden.

101 Dit is een juist onderscheid. De term ‘verlies aan arbeidsvermogen’ is met name 
gekozen om te benadrukken dat het gaat om een blijvende of tijdelijke aantasting 
van de bron van het inkomen uit werk en niet om het verlies van de inkomsten 
zelf. Dit zorgt ervoor dat de vergoeding voor het verlies aan arbeidsvermogen 
in beginsel niet wordt belast in box 1 (vgl. art. 2.3 Wet IB 2001). Zie hierover 
HR 29 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AW9439, VR 1985/36 (Smeerkuil) en in 
de literatuur Lindenbergh & Van der Zalm 2015, nr. 25; Van Dort 2020/23, 
p. 136 e.v. 

102 Zie nader par. 2. 
103 Fluit 2020, p. 16-19.
104 Zie par. 2.1; HR 5 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9998, NJ 2009/387, 

m.nt. J.B.M. Vranken (Rijnstate/Reuvers), r.o. 3.3 e.v. 
105 Fluit pleit in haar betoog voor het laatste, maar gaat niet in op hoe een der-

gelijke forfaitaire vergoeding in de praktijk vormgegeven zou moeten worden; 
zie Fluit 2020, p. 19.
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Toch werpt dit argument een belangrijk punt op. Door de onrechtmatige 
daad van de laedens is de arbeidscapaciteit van de gelaedeerde inderdaad 
verloren gegaan en kan deze laatste tevens nooit meer ‘wit’ werken. Zou de 
heersende opvatting worden dat gemiste zwarte inkomsten nadeel in een 
niet-rechtmatig belang opleveren, dan dient de rechter mijns inziens bij de 
schadebegroting met twee vragen rekening te houden: (i) is het waarschijn-
lijk dat de gelaedeerde op enig moment zijn inkomsten toch zou hebben 
opgegeven aan de fiscus en (ii) is het aannemelijk dat de gelaedeerde op enig 
moment elders wit zou zijn gaan werken? Kan een van deze vragen met ‘ja’ 
worden beantwoord, dan zou toch plaats moeten zijn voor een vergoeding 
van dat betreffende witte deel van de toekomstige arbeidsvermogensschade.

Zo ver hoeft het echter niet te komen als aan de nettobenadering doorslag-
gevend gewicht kan worden toegekend. Het niet-rechtmatige van gemiste 
inkomsten uit zwartwerk zit volgens deze gedachte in wat door het zwart-
werken ‘extra’ zou zijn verkregen ten opzichte van de situatie waarin de 
gelaedeerde op correcte wijze belasting zou hebben afgedragen. Door de 
schadevergoeding op nettobasis te begroten, ontvangt de gelaedeerde een 
vergoeding ter hoogte van het inkomen dat hij zou hebben verdiend indien 
hij zich in de situatie zonder ongeval aan de wet zou hebben gehouden. 
Hierdoor bestaat voor de schadevergoeding geen verschil meer tussen 
zwarte en ‘witte’ inkomsten.

Mijns inziens is dit het meest overtuigende argument voor het vergoeden 
van gemiste zwarte inkomsten. Blijkens artikel 69 AWR is namelijk het 
opzettelijk niet doen van een verplichte belastingaangifte met als gevolg dat 
te weinig belasting wordt geheven, strafbaar (en daarmee onrechtmatig). 
Het werk zélf is niet onrechtmatig. Hiermee zijn wij opnieuw beland bij het 
verschil tussen gemiste voordelen uit een verboden beroep en gemiste voor-
delen door het ten onrechte niet opgeven van inkomsten. De eerste cate-
gorie kan niet tot vergoeding leiden, nu de wet de bron van de inkomsten 
als zodanig verbiedt. Zouden deze gederfde inkomsten voor vergoeding in 
aanmerking komen, dan is sprake van een incongruentie tussen wat in het 
publiekrecht verboden is en wat in het schadevergoedingsrecht vergoedbaar 
is. Bij gederfde zwarte inkomsten ligt dit genuanceerder, nu de bron van de 
inkomsten niet wordt verboden. Door de schadevergoeding op nettobasis 
te begroten, wordt artikel 69 AWR niet doorkruist, omdat de gelaedeerde 
geen vergoeding ontvangt voor het deel van de gemiste inkomsten waarop 
hij op grond van dat artikel geen recht zou hebben gehad. Bij gederfde 
inkomsten uit een verboden beroep is een dergelijk herstel niet mogelijk.
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Hiertegen wordt aangevoerd dat de fictieve nettering neerkomt op het ‘wit-
wassen’ van zwarte inkomsten door de rechter.106 Op het eerste gezicht is 
het inderdaad merkwaardig dat een rechter een zwartwerkende gelaedeerde 
‘helpt’ door het niet-rechtmatige deel van zijn vordering weg te nemen. Men 
moet echter niet uit het oog verliezen dat de vergoeding voor het verlies aan 
arbeidsvermogen nagenoeg altijd op nettobasis wordt begroot.107 De fic-
tieve nettering uit Van Ginhoven/Mommers zou dan ook worden kunnen 
gezien als een uitvloeisel van dit uitgangspunt.

5.3 Overtuigingskracht van het argument tegen vergoeding 
(het publieke argument)

Aan de andere zijde van de discussie wordt aangevoerd dat zwartwerken 
rechtens niet mag worden erkend of feitelijk mag voortduren door er een 
vergoeding voor toe te kennen, nu het een strafbaar feit betreft dat indruist 
tegen de publieke belangen die met belastingheffing zijn gemoeid.108

Gederfde zwarte inkomsten zouden in dat verband allereerst schade in een 
niet-rechtmatig belang opleveren, omdat het compenseren van dergelijke 
schade neerkomt op het in stand houden van de situatie waarin wordt 
zwartgewerkt.109 Dit komt mij onjuist voor. De insteek van de schadever-
goedingsprocedure is immers niet het in stand houden van het zwartwer-
ken, nu de gelaedeerde dit door zijn arbeidsongeschiktheid juist niet langer 
kan doen. Door zwartwerk te sanctioneren door middel van een korting op 
de vergoeding van arbeidsvermogensschade, wordt enkel de schadevergoe-
dingslast van de laedens verminderd. Dit, terwijl hij juist de gelaedeerde de 
mogelijkheid heeft ontnomen ooit nog zijn arbeidscapaciteit te benutten.

Ten tweede wordt aangevoerd dat zwartwerken door het schadevergoe-
dingsrecht zou worden beschermd door een vergoeding voor gemiste zwarte 
inkomsten toe te kennen.110 Indien dergelijke schade op brutobasis zou wor-
den vergoed, valt hier inderdaad wat voor te zeggen. In dat geval zou de 

106 Fluit 2020, p.18.
107 Lindenbergh & Van der Zalm 2015, nr. 25; Van Dort 2020, p. 136 e.v. 
108 Uit de memorie van toelichting bij de AWR blijkt dat art. 69 AWR primair 

strekt tot het beschermen van deze publieke belangen: belastingheffing beoogt 
de geldmiddelen te verschaffen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding 
van de staat en voor de vervulling van zijn taken. Zie Kamerstukken II 1954/55, 
4080, 3, p. 25.

109 Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284, r.o. 4.9.3 
en 4.9.4.

110 De Haan & Oskam 2020, p. 8; Fluit 2020, p. 19. 
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gelaedeerde profiteren van de normschending die hij in de situatie zonder 
de normschending van de laedens zou hebben begaan (het niet opgeven 
van zijn inkomen). Door de schade op nettobasis te begroten, wordt het 
gemiste voordeel van het zwartwerk – het gedeelte van de inkomsten dat 
in strijd met artikel 69 AWR niet zou zijn afgedragen – echter niet erkend. 
Aanhangers van het publieke argument bieden derhalve geen overtuigend 
antwoord op de vraag waarom ook na nettering van de vergoeding sprake 
zou zijn van schade in een niet-rechtmatig belang.

In tegenstelling tot de lijn in de Engelse rechtspraak, wordt het voorgaande 
mijns inziens niet anders indien de gelaedeerde in de situatie zonder norm-
schending tevens uitkeringsfraude zou hebben gepleegd.111 De Engelse 
oplossing dat de vordering moet worden afgewezen omdat een gelaedeerde 
zich niet op zijn eigen leugen moet kunnen beroepen, komt mij niet bruik-
baar voor in het Nederlandse schadevergoedingsrecht. Hoewel uitkerings-
fraude een strafbaar feit oplevert, behoort het niet tot de competentie van 
de civiele rechter in een schadevergoedingsprocedure om uitkeringsfraude 
vast te stellen en de schadevergoeding overeenkomstig te korten.112 Komt de 
uitkeringsfraude aan het licht, dan zal de gelaedeerde de uitkering moeten 
terugbetalen en kan hij een boete krijgen.113 Een korting van de schadever-
goeding via het civiele recht lijkt mij daarmee niet op zijn plaats. Bovendien 
lijkt dit argument uit de Engelse rechtspraak zichzelf tegen te spreken. In 
de situatie waarin ‘slechts’ zou zijn zwartgewerkt (dus zonder tevens uit-
keringsfraude te plegen), beroept de gelaedeerde zich feitelijk ook op zijn 
eigen leugen, namelijk dat hij meer zou hebben verdiend dan dat hij aan de 
Belastingdienst heeft laten blijken. Dat een gelaedeerde zich in dit geval wel 
op zijn eigen leugen kan beroepen en in het uitkeringsfraudegeval niet, is op 
basis van dit argument dus niet goed te rechtvaardigen.

Desalniettemin mag de gelaedeerde niet beter worden van zijn eigen fraude. 
In de periode dat de schadevergoeding en de uitkering samenvallen, kan de 
uitkering daarom ex artikel 6:100 BW worden verrekend.114

Tot slot rijst de vraag of de ingeroepen publieke belangen er überhaupt mee 
zouden zijn gediend als gederfde zwarte inkomsten van vergoeding worden 

111 Vgl. art. 17 van de Participatiewet.
112 Het vaststellen hiervan is de uiteindelijke taak van de bestuursrechter. De beslis-

sing van de uitkeringsinstantie de uitkering niet te verstrekken of stop te zetten 
is immers een appellabel besluit in de zin van de Awb. 

113 Vgl. art. 18a van de Participatiewet.
114 Peters & Derksen 2020, p. 19.
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uitgesloten. Het lijkt erop van niet, nu het zwartwerken door het ongeval 
is beëindigd en de schadevergoeding niet ten koste gaat van de publieke 
middelen. Bovendien is het niet zonder meer wenselijk dat deze publieke 
belangen, indien zij daar wel mee zouden worden gediend, door de laedens 
kunnen worden ingeroepen in een puur privaatrechtelijk conflict. Achter 
het inroepen daarvan schuilt namelijk een zuiver privaat belang van de lae-
dens (of diens verzekeraar): het verminderen van zijn eigen schadevergoe-
dingslast. Haalt het inroepen van deze belangen de focus niet te veel af van 
de (wellicht ernstigere) normschending van de laedens zelf? Het is immers 
zijn aansprakelijkheid die aan het geding ten grondslag ligt.

In het verlengde hiervan kan de vraag worden gesteld of het schadever-
goedingsrecht zou moeten bijdragen aan de publieke doelstelling van het 
voorkomen van zwartwerk door gederfde zwarte inkomsten niet te vergoe-
den. Mijns inziens is dit niet het geval. Als publiekrechtelijke sancties in de 
vorm van aanzienlijke boetes reeds geen afschrikwekkend effect hebben, is 
het zeer onwaarschijnlijk dat het niet toekennen van schadevergoeding – in 
het eventuele geval dat de zwartwerkende gelaedeerde door de fout van een 
ander arbeidsongeschikt raakt – wel tot het gewenste gedrag zal leiden.115 
Preventie kan derhalve geen (primaire) reden zijn voor het uitsluiten van 
gemiste zwarte inkomsten van de schadebegroting.

5.4 Onderlinge overtuigingskracht van de nettobenadering 
en publieke argument

Uit het voorgaande blijkt dat alleen de nettobenadering het vergoeden van 
gederfde zwarte inkomsten kan dragen. Het publieke argument vormt 
hiervan de antithese en geeft de spanningen weer die dit thema interes-
sant maken. Bij het publieke argument ontbreekt echter de terugkoppeling 
met het leerstuk van niet-rechtmatige belangen, nu niet wordt gemotiveerd 
waarom ook ná de nettering van de vergoeding sprake zou zijn van schade 
in een niet-rechtmatig belang. In de huidige vorm is het vooral een moreel 
argument. De nettobenadering lijkt daarentegen de primaire bezwaren die 
het publieke argument opwerpt, weg te nemen. De ratio van het niet vergoe-
den van schade in niet-rechtmatige belangen is immers het voorkomen dat 
het publiekrecht via het schadevergoedingsrecht wordt doorkruist en dat 
een gelaedeerde profiteert van zijn onrechtmatig gedrag. Door de nettering 
van de schadevergoeding lijkt van doorkruising van artikel 69 AWR geen 
sprake te zijn, nu de gelaedeerde geen vergoeding krijgt van het gemiste 

115 Zie in vergelijkbare zin Goudkamp & König 2018, p. 72-73. 
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voordeel dat hij in strijd met deze bepaling zou hebben gerealiseerd. Hij 
profiteert daarmee ook niet van zijn eigen onrechtmatige daad, nu hij geen 
vergoeding kan vorderen van het gederfde voordeel daarvan.

Op basis hiervan concludeer ik dat de nettobenadering de door de Hoge 
Raad in Van Ginhoven/Mommers ingezette lijn kan dragen en dat het 
publieke argument van de rechtbank Noord-Holland een tegengesteld oor-
deel niet kan rechtvaardigen.

6 Conclusie

In deze bijdrage is onderzocht hoe bij de begroting van arbeidsvermogens-
schade wordt omgegaan met gederfde zwarte inkomsten en in hoeverre 
dit kan worden gerechtvaardigd door de daaraan ten grondslag liggende 
argumenten. Bestudering van de Nederlandse rechtspraak laat zien dat het 
tot 2020 vaste rechtspraak was dat dergelijke schade voor vergoeding in 
aanmerking komt en dat hieraan de nettobenadering ten grondslag werd 
gelegd. Sinds 2020 wordt door de rechtbank Noord-Holland en enkele 
auteurs met een beroep op het publieke argument echter betoogd dat sprake 
is van schade in een niet-rechtmatig belang.

Aan de hand van rechtsvergelijkend onderzoek en een bespreking van de 
verschillende argumenten is vervolgens vastgesteld dat dit publieke argu-
ment, dat steun vindt in de Belgische rechtspraak, onvoldoende overtuigt, 
nu (i) niet is gebleken hoe het buiten beschouwing laten van gederfde 
zwarte inkomsten de betrokken publieke belangen ten goede komt en 
(ii)  onvoldoende wordt gemotiveerd waarom ook na nettering van de 
schade vergoeding sprake is van schade in een niet-rechtmatig belang. Het 
publieke argument kan de zienswijze van de rechtbank Noord-Holland 
derhalve niet dragen. Bestudering van de argumenten vóór vergoeding 
laat zien dat slechts de nettobenadering het vergoeden van gederfde zwarte 
inkomsten kan rechtvaardigen. Door de vergoeding te netteren, ontvangt 
de gelaedeerde immers geen vergoeding van het gemiste voordeel dat hij in 
strijd met het recht zou hebben verkregen en wordt het publiekrecht niet 
doorkruist. Dit argument vindt tevens steun in de Engelse rechtspraak en 
literatuur en in de Belgische doctrine. Het voorgaande brengt mij tot de 
conclusie dat de regel van de Hoge Raad uit Van Ginhoven/Mommers, dat 
gederfde zwarte inkomsten op netto-basis voor vergoeding in aanmerking 
komen, gerechtvaardigd kan worden door middel van de netto-benadering.
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III De rechtspositie van slachtoffers van een 
gebrekkig COVID-19-vaccin
Pakt het no fault-compensatiesysteem bij de 
Amerikaanse PREP Act beter uit dan het Nederlandse 
productaansprakelijkheidsrecht?

Judith Littel

In de strijd tegen COVID19 worden wereldwijd miljarden mensen gevac
cineerd. De maatschappelijke druk om in een dermate kort tijdsbestek 
een veilig en effectief vaccin te ontwikkelen, was nog nooit zo groot. 
Het is daarom denkbaar dat producenten niet alle bijwerkingen hebben 
kunnen voorzien. Als blijkt dat een gebrek in het vaccin letselschade of 
zelfs  overlijden heeft veroorzaakt, maakt het Nederlandse productaan
sprakelijkheidsrecht het onder omstandigheden mogelijk om de produ
cent aansprakelijk te stellen voor de als gevolg daarvan geleden schade. 
De verwachting is echter dat deze regeling de huidige vaccinslachtoffers 
weinig soelaas zal bieden, omdat de omstandigheden van de COVID19 
pandemie van dien aard zijn, dat deze aan de vestiging van aansprake
lijkheid in de weg kunnen staan. In deze bijdrage wordt onderzocht of 
de rechts positie van potentiële vaccinslachtoffers in Nederland kan wor
den versterkt door een vergelijking te maken met de Amerikaanse PREP 
Act, die een no faultcompensatiesysteem in het leven roept specifiek 
met betrekking tot schadeveroorzakende producten die in een pandemie 
worden gebruikt, waaronder vaccins. Dat systeem maakt het in begin
sel mogelijk om buiten het aansprakelijkheidsrecht om compensatie te 
ontvangen als bepaalde bijwerkingen optreden, ongeacht of sprake is van 
een gebrekkig vaccin. De vraag in hoeverre aanspraak op schadevergoe
ding op grond van het Amerikaanse compensatiesysteem voor COVID
19vaccinslachtoffers daadwerkelijk beter uitpakt dan het Nederlandse 
productaansprakelijkheidsrecht en onder welke omstandigheden dit (of 
een vergelijkbaar) systeem inpasbaar is in het Nederlandse rechtssysteem, 
wordt in deze bijdrage beantwoord.

1 Inleiding

Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 wordt hard 
gewerkt aan de ontwikkeling en productie van veilige en effectieve vaccins. 
Wereldwijd proberen overheden hun burgers door middel van vaccinaties 
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die deel uitmaken van vaccinatieprogramma’s te beschermen tegen (ver-
dere verspreiding van) het virus.1 Daarbij is het streven om zo veel moge-
lijk mensen in een zo kort mogelijke tijd te vaccineren om op die manier 
groeps immuniteit te bereiken. Overheden moedigen producenten aan om 
zo snel mogelijk vaccins te ontwikkelen, die na een verkorte goedkeurings-
procedure in de publieke vaccinatieprogramma’s in gebruik worden geno-
men. Ondanks dat voor de veiligheid van de gebruikte vaccins strenge eisen 
gelden,2 bestaat hierdoor het risico dat producenten niet alle bijwerkingen 
hebben kunnen voorzien. Het gaat dan niet om veelvoorkomende, milde 
bijwerkingen zoals hoofdpijn of lichte koorts, maar om zeldzame bijwer-
kingen die blijvende schade tot gevolg kunnen hebben.3 Zo ontwikkelde 
een kleine groep mensen na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin bijvoor-
beeld tromboseklachten in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, 
waarbij verschillende van hen hersenbloedingen kregen of zelfs overleden.4

De vraag rijst of en onder welke omstandigheden (de nabestaanden van) 
deze ‘vaccinslachtoffers’ hun schade op een derde kunnen afwentelen. In 
dergelijke letselschadezaken komen vaak verschillende mogelijke aanspra-
kelijke partijen in beeld, zoals de producent, de arts/hulpverlener die het 
vaccin toediende en de overheid.5 Het ligt in deze situatie het meest voor de 
hand om de vaccinproducent aansprakelijk te stellen. De buitencontractuele 
aansprakelijkheid van de producent wordt naar Nederlands recht primair 
beheerst door het productaansprakelijkheidsrecht, dat in afdeling  6.3.3 
van het Burgerlijk Wetboek (BW) is neergelegd.6 Het vaccinslachtoffer 

1 Zie Strategieën voor COVID-19-vaccinatie 2020, p. 33-36. 
2 Ingevolge Verordening (EU) 2004/726 en Richtlijn 2001/83/EG die in Neder-

land in de Geneesmiddelenwet is geïmplementeerd. Zie hierover ook Giard 
2021 (1); Giard 2021 (2), p. 64. 

3 Zie ‘Hoe we zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin in beeld krijgen’, 
NOS 26 december 2020; ‘Experts waarschuwen voor “vaccin-hyperfocus”: 
“Risico kun je niet volledig uitsluiten”’, NOS 10 april 2021. 

4 Zie voor een volledige update van alle bijwerkingen de website van Bijwerkin-
gencentrum Lareb, https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins (geraad-
pleegd op 7 juli 2021).

5 Zie respectievelijk bijv. Timmermans 2020; Stadermann 2021 en de kritische 
reactie daarop van Giard 2021 (1); Van de Ven 2021. 

6 Uit art. 6:193 BW volgt dat het productaansprakelijkheidsrecht geen  exclusieve 
werking heeft. Dat wil zeggen dat producenten ook op grond van art. 6:162 BW 
aansprakelijk gesteld kunnen worden, met dien verstande dat het vaccinslacht-
offer dan moet aantonen dat de producent een verwijt treft. In deze  bijdrage 
zal de grondslag van art. 6:162 BW slechts aan de orde komen voor zover 
die voor het vaccinslachtoffer voordeliger is dan de grondslag van art. 6:185 
BW. Voor een uitgebreide uiteenzetting over het verschil tussen de grondslag 
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hoeft daarbij, in tegenstelling tot bij een beroep op artikel 6:162 BW, niet 
aan te tonen dat de producent een verwijt treft. Artikel 6:185 BW biedt dan 
ook een bewijsrechtelijk voordeel ten opzichte van artikel 6:162 BW waar 
het gaat om het aansprakelijk stellen van de producent in deze context. Bij 
claims jegens andere mogelijk aansprakelijke partijen die wel op grond van 
artikel 6:162 BW ingesteld zullen moeten worden, geldt dit voordeel niet.7

In de literatuur is echter door verschillende auteurs opgemerkt dat de 
COVID-19-pandemie een unieke situatie is waarvan de omstandig heden 
aan de vestiging van productaansprakelijkheid in de weg kunnen staan.8 
Zoals hierna verder uitgewerkt zal worden, valt te verwachten dat de aan-
sprakelijkheidsvorderingen in dit verband zullen stuklopen op het gebrek-
kigheidsvereiste. Ook de bewijslast ten aanzien van het causaal verband 
tussen vaccinatie met het litigieuze vaccin en de schade kan voor vaccin-
slachtoffers een obstakel vormen om hun schade vergoed te krijgen. Dat 
werpt vragen op over de rechtspositie van potentiële vaccinslachtoffers.

In deze bijdrage neem ik het in de literatuur aangekaarte probleem als uit-
gangspunt. Dat geeft aanleiding om te bezien of er andere vergoedings-
systemen bestaan die de rechtspositie van COVID-19-vaccinslachtoffers 
zouden kunnen versterken. In de literatuur is reeds voorgesteld om een 
schadefonds voor COVID-19-vaccinslachtoffers op te richten, waarin 
zowel de overheid als de COVID-19-vaccinproducenten financieel dienen 
bij te dragen.9 Het fonds heeft tot doel ervoor te zorgen dat het voor vac-
cinslachtoffers eenvoudiger wordt om buiten het (product)aansprakelijk-
heidsrecht om schadevergoeding te krijgen.10 Tot op heden is een dergelijk 
fonds nog niet ingevoerd.

In mijn onderzoek kijk ik naar de Amerikaanse Public Readiness and 
Emergency Preparedness Act (PREP Act), die een no fault-compensatie-
systeem in het leven roept dat zich specifiek richt op de vergoeding van 
schade die is veroorzaakt door producten die bij een pandemie worden 

van art. 6:185 BW en die van art. 6:162 BW verwijs ik naar de conclusie van 
A-G Hartlief, ECLI:NL:PHR:2016:1372, r.o. 5.2-5.7, bij HR 13 januari 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:32.

7 Andere mogelijk aansprakelijke partijen worden in deze bijdrage buiten be-
schouwing gelaten. 

8 Zie Giard 2021 (2) p. 68-76; De Jong 2020; De Ridder 2020, p. 27-31. 
9 De Jong 2020/2507. Zie in kritische zin hierover Giard 2021 (2), p. 73. 
10 In Nederland heeft men al langer ervaring met schadefondsen. Denk bijvoor-

beeld aan het Schadefonds Mijnbouwschade Groningen en het Schadefonds 
 Geweldmisdrijven. 
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gebruikt, zoals vaccins. Dit systeem biedt (nabestaanden van) slachtoffers 
die ernstige letselschade hebben opgelopen (of zijn overleden) de moge-
lijkheid om schadevergoeding te verkrijgen, ongeacht of sprake is van 
een gebrekkig product en zonder dat zij deze via een aansprakelijkheids-
procedure hoeven te vorderen. De keuze voor een vergelijking met de PREP 
Act en het daaruit voortvloeiende no fault-compensatiesysteem is voorts 
gelegen in het feit dat het potentiële recht op schadevergoeding uit hoofde 
van dit systeem samengaat met immuniteit voor vaccinproducenten tegen 
aansprakelijkheid en een dergelijke immuniteitsregeling ook in Nederland 
een mogelijk scenario lijkt.11

Het voorgaande leidt tot de centrale onderzoeksvraag van deze bijdrage:

In hoeverre pakt het no fault-compensatiesysteem dat voortvloeit uit de 
Amerikaanse PREP Act beter uit voor COVID-19-vaccinslachtoffers dan 
het Nederlandse productaansprakelijkheidsrecht, en onder welke omstan-
digheden is dit (of een vergelijkbaar) systeem inpasbaar in het Nederlandse 
rechtssysteem?

In paragraaf 2 inventariseer ik mede aan de hand van de hierover ver-
schenen literatuur op welke punten het Nederlandse productaansprake-
lijkheidsrecht voor COVID-19-vaccinslachtoffers tekortschiet, om zo tot 
een vertrekpunt voor de latere rechtsvergelijking te komen. In paragraaf 3 
bespreek ik de PREP Act en het daaruit voortvloeiende no fault-compen-
satiesysteem voor vaccinslachtoffers. Vervolgens vergelijk ik in paragraaf 4 
het Amerikaanse systeem met het Nederlandse productaansprakelijkheids-
recht, waarbij ik de voordelen, alsmede enkele aandachtspunten, vanuit 
slachtofferperspectief analyseer. In paragraaf 5 bespreek ik de omstandig-
heden waaronder dit (of een vergelijkbaar) systeem ingepast zou kunnen 
worden in het Nederlandse recht. Tot slot volgt in paragraaf 6 de conclusie 
met daarin de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag en aanbe-
velingen aan de wetgever.

11 Zie bijv. ‘Bijwerkingen over vijf jaar bij coronavaccin? Dan betaalt Neder-
land mee aan schadeclaims’, AD 10 oktober 2020. Zie hierover ook De Jong 
2020/2507; De Ridder 2020, p. 30-31; Visscher 2020.
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2 De vergoeding van vaccinschade op grond van het 
Nederlandse productaansprakelijkheidsrecht

2.1 Wettelijk kader

Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht hanteert als uitgangspunt dat 
ieder zijn eigen schade draagt, tenzij er een wettelijke grondslag bestaat om 
de schade op een ander af te wentelen.12 Zoals hiervoor reeds opgemerkt, 
kunnen vaccinslachtoffers een dergelijke grondslag – naast artikel  6:162 
BW – vinden in artikel 6:185 BW.13 De wettelijke regeling van artikel 6:185 
e.v. BW is gebaseerd op Richtlijn 85/374/EEG14 en betreft de buitencon-
tractuele aansprakelijkheid van de producent voor gebrekkige producten.15 
De regeling beoogt een evenwicht te bereiken tussen de belangen van de 
benadeelde enerzijds en die van de producent anderzijds.16

Ter bescherming van potentiële benadeelden is gekozen voor een systeem 
van risicoaansprakelijkheid,17 waardoor de producent18 aansprakelijk is 
voor de schade die is veroorzaakt door een gebrek in zijn product (art. 6:185 
lid 1 BW), ongeacht of hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt.19 
Een product is gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men 
daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen 
(art. 6:186 lid 1 BW).20 Om te voorkomen dat het aansprakelijkheidsrisico 
voor de producent te groot wordt, kan hij aan aansprakelijkheid ontsnap-
pen door te bewijzen dat hem een geslaagd beroep op een verweermiddel 

12 Zie bijv. Asser/Sieburgh 6IV 2019/19 en de daar aangehaalde literatuur. 
13 Zie voor de totstandkomingsgeschiedenis bijv. Stolker (1), in: GS Onrechtma

tige daad, art. 6:185 BW (online).
14 Richtlijn 85/374/EEG van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing 

van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen der lidstaten inzake de aanspra-
kelijkheid voor producenten met gebreken, PbEG 1985, L 210/29.

15 Bij de implementatie heeft de Nederlandse wetgever zo veel mogelijk aansluiting 
gezocht bij Richtlijn 85/374/EEG, waardoor de tekst van art. 6:185 e.v. BW 
vrijwel gelijkluidend is aan die van de corresponderende Richtlijnbepalingen. 
Zie Kamerstukken II 1985/86, 19636, nr. 3, p. 2 (MvT).

16 Zie Kamerstukken II 1985/86, 19636, nr. 3, p. 6 (MvT); overweging 2 en 7 
Richtlijn 85/374/EEG. 

17 Zie voor een genuanceerde opvatting over de betekenis van risicoaansprakelijk-
heid in het licht van art. 6:185 BW Dommering-Van Rongen 2002, p. 139. 

18 Zie voor de ruime definitie van het begrip producent art. 6:187 lid 2 BW. Zie 
ook Stolker (3), in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:187 BW, aant. 2 (online).

19 Zie ook Kamerstukken II 1985/86, 19636, nr. 3, p. 6 (MvT).
20 Zie nader par. 2.2.1.
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toekomt (art. 6:185 lid 1 onder a-f BW).21 De bewijslast ten aanzien van 
het gebrek, de schade en het causaal verband daartussen rust op de bena-
deelde (art. 6:188 BW).22 De aansprakelijkheid van de producent op grond 
van artikel 6:185 BW geldt, voor zover relevant, voor zowel materiële als 
immateriële schade veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel (art. 6:190 
lid 1 onder a BW).23

De risicoaansprakelijkheid van de producent lijkt op het eerste gezicht een 
veelbelovende verhaalsmogelijkheid te bieden voor het vaccinslachtoffer, 
maar uit de literatuur valt af te leiden dat COVID-19-vaccinslachtoffers bij 
een potentiële vordering tot schadevergoeding tegen verschillende proble-
men kunnen aanlopen.24 In het hiernavolgende bespreek ik de meest in het 
oog springende knelpunten, te weten het gebrekkigheidsvereiste (par. 2.2.1) 
en de causaliteitsperikelen (par. 2.2.2).

2.2 Knelpunten

2.2.1 Het gebrekkigheidsvereiste

Bij de beoordeling of een vaccin al dan niet als gebrekkig moet worden 
aangemerkt, zijn twee elementen uit artikel 6:186 lid 1 BW van belang die 
een nadere bespreking behoeven, namelijk de veiligheid die ‘men’ ervan 
mag verwachten en de daarbij in aanmerking te nemen omstandigheden.25 
Bij het te verwachten veiligheidsniveau gaat het niet om de subjectieve 
verwachting van het individuele vaccinslachtoffer, maar om de gerecht-
vaardigde verwachting van ‘het grote publiek’.26 Uit rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) volgt dat van 
een medisch product een ‘bijzonder hoog’ veiligheidsniveau mag worden 

21 Zie nader par. 2.2.1.
22 Zie nader par. 2.2.2.
23 Hierop zijn de regels van afd. 6.1.10 BW van toepasing.
24 De hierna te bespreken knelpunten gaan doorgaans samen met de meer prak-

tische knelpunten van dergelijke letselschadezaken, zoals de lange doorloop-
tijden van procedures en hoge kosten.

25 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van relevante omstandigheden Stolker (2) 
in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:186 BW, aant. 2 (online). Zie met betrekking 
tot geneesmiddelen Broekhuijsen-Molenaar & Stolker 1986, p. 27-40. 

26 Zie overweging 6 Richtlijn 85/374/EEG; Kamerstukken II 1985/86, 19636, 
nr. 3, p. 9 (MvT). Het criterium is geïnspireerd op de Amerikaanse consumer 
expectation test. Zie daarover bijv. Dommering-Van Rongen 2000, p. 43.
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verwacht.27 Men dient zich echter te realiseren dat bijwerkingen een logisch 
gevolg van vaccinatie kunnen zijn. De enkele omstandigheid dat het vaccin 
bijwerkingen heeft, brengt dus niet automatisch mee dat het in juridische 
zin gebrekkig is.28

In zowel de literatuur als de rechtspraak wordt voor de gebrekkigheids-
beoordeling van geneesmiddelen,29 zoals vaccins, veelal aansluiting gezocht 
bij de Amerikaanse riskutility test.30 Deze test behelst een afweging tus-
sen enerzijds het nut van het geneesmiddel en anderzijds de risico’s die het 
voor de gezondheid van de gebruikers kan hebben.31 In de recente literatuur 
worden verschillende omstandigheden genoemd die de test naar de huidige 
stand van zaken vermoedelijk in het nadeel van vaccinslachtoffers zouden 
doen uitvallen.32 Daarbij wordt onder meer van belang geacht dat thans 
geen (veiliger) alternatief voorhanden is, alsmede dat een besmetting met 
COVID-19 ernstige, soms zelfs dodelijke, gevolgen kan hebben.33 Boven-
dien blijken de vaccins zeer effectief in het voorkomen van ernstige ziekte 
door een besmetting met COVID-19.34

27 HvJ EU 5 maart 2015, C-503/13 en C-504/13, ECLI:EU:C:2015:148 r.o. 39, 
m.nt. Veldt & Van Boom (Boston Scientific Medizintechnik). Zie ook HvJ EU 
21 juni 2017, C-621/15, ECLI:EU:C:2017:484, m.nt. Lindenbergh (Sanofi Pas
teur), waarin het Hof die maatstaf toepaste op de veiligheidsverwachting van 
een vaccin tegen Hepatitis-B. 

28 Aldus ook Giard 2021 (1); De Jong 2020. Vgl. in meer algemene zin Broek-
huijsen-Molenaar & Stolker 1986, p. 27 en 30; Asser/Sieburgh 6IV 2019/264, 
die in dat verband spreekt van ‘systeemschade’. 

29 Waar het gaat om ontwerp- en instructiegebreken. 
30 Zie bijv. Broekhuijsen-Molenaar & Stolker 1986, p. 30-31; Stolker (2) in: GS 

Onrechtmatige daad, art. 6:186 BW, aant. 2.11 (online); HR 30 juni 1989, 
ECLI:NL:HR:1989:ZC3993 (Halcion). Zie specifiek met betrekking tot 
 COVID-19-vaccins De Ridder 2020, p. 27-28. 

31 Zie nader over deze test bijv. Dommering-Van Rongen 1991, p. 150-152; 
 Dommering-Van Rongen 2000, p. 45.

32 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de bij COVID-19 in aanmerking te 
nemen omstandigheden De Ridder 2020, p. 27-29. Zie over de gebrekkigheids-
problematiek in het kader van COVID-19 ook Giard 2021 (2), p. 72; De Jong 
2020. 

33 De Ridder 2020, p. 28. Zie in vergelijkbare zin ook De Jong 2020 die inspiratie 
put uit het Duitse recht. 

34 Zie hiervoor www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie (laatst bijgewerkt op 25 juni 
2021). Of de vaccins effectief genoeg zijn voor nieuwe varianten van het virus, 
is op dit moment nog onduidelijk. 
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Het voorgaande betekent evenwel niet dat producenten kunnen stilzit-
ten. Verschillende auteurs wijzen erop dat producenten, om productaan-
sprakelijkheid te kunnen blijven ontlopen, actief op zoek dienen te gaan 
naar bijwerkingen, alsmede dat zij de risico’s van het vaccin adequaat 
dienen te communiceren aan het publiek.35 Doen zij dat niet en leidt een 
bijwerking tot schade, dan kan worden verdedigd dat het vaccin gebrek-
kig is.36 De riskutility test valt in dat geval ten nadele van de producent 
uit. In de literatuur zijn de meningen verdeeld over de rechtvaardiging van 
deze lage drempel voor gebrekkigheid. Critici menen dat een dergelijke 
 kosten-batenbenadering niet strookt met artikel 6:186 lid 1 BW, dat voor 
de gebrekkigheidsbeoordeling verwijst naar alle omstandigheden die de 
rechter in aanmerking dient te nemen.37

Een argument dat daarentegen vóór een lage drempel voor gebrekkigheid 
pleit, is dat producenten aan aansprakelijkheid kunnen ontsnappen door 
zich te beroepen op het zogenoemde ontwikkelingsrisicoverweer van arti-
kel 6:185 lid 1 onder e BW.38 Voor een geslaagd beroep op dit verweer dient 
de producent te bewijzen dat het onmogelijk was om de bijwerking aan de 
hand van de huidige meetmethoden te ontdekken.39 Of het ontwikkelings-
risicoverweer onder de huidige omstandigheden ook daadwerkelijk kans 
van slagen heeft, is onduidelijk. Volgens De Jong slaagt het bijvoorbeeld 
niet in het geval dat de producent geen of onvoldoende onderzoek heeft 
verricht vanwege de snelle marktintroductie van het COVID-19-vaccin.40

2.2.2 Causaliteitsperikelen

Als het vaccinslachtoffer de gebrekkigheid van het desbetreffende COVID- 
19-vaccin al heeft kunnen aantonen, dan zal naar verwachting het bewijs 
van het causaal verband tussen het gebrek en de schade de volgende horde 
vormen. De eerste vraag die moet worden beantwoord, is of er een conditio 
sine qua non-verband bestaat tussen vaccinatie met het gebrekkige vaccin 
en de schade.41 Bij die beoordeling dient te worden onderzocht of de schade 

35 Zie De Jong 2020; De Ridder 2020, p. 29-31.
36 Vgl. hierover uitvoerig Veldt & Wissink 2017, met verdere verwijzingen. 
37 Vgl. hierover uitvoerig Veldt & Wissink 2017, met verdere verwijzingen. 
38 Vgl. hierover uitvoerig Veldt & Wissink 2017, met verdere verwijzingen. 
39 Zie De Jong 2020; De Ridder, p. 29-30. Zie ook Giard 2021 (2), p. 72, die in dat 

verband spreekt van ‘juridisch objectieve onbekendheid’. Vgl. in meer algemene 
zin Hiemstra 2020, p. 46-54. 

40 De Jong 2020. Zie ook De Ridder 2020, p. 29.
41 Zie Giard 2021 (2), p. 71. Zie hierover in algemene zin bijv. Asser/Sieburgh 6II 

2017/50 en de daar aangehaalde literatuur. 
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ook zou zijn ingetreden indien de gevaccineerde het desbetreffende vaccin 
niet toegediend had gekregen. Daarvoor is het doorgaans noodzakelijk om 
een (medisch) deskundige in te schakelen. Echter, de medische wetenschap 
kan vaak geen uitsluitsel geven over het bestaan van een causaal verband, 
mede omdat klachten veelal meerdere oorzaken hebben.42 Dit fenomeen 
van multicausaliteit speelt met name een rol bij veelvoorkomende aandoe-
ningen en bij klachten die op de lange termijn ontstaan.43 Hierdoor is het 
voor vaccinslachtoffers doorgaans ingewikkeld – zo niet onmogelijk – om 
te bewijzen dat vaccinatie met het gebrekkige vaccin de oorzaak van de 
schade is.

Deze causaliteitsproblematiek is niet nieuw. Tijdens de evaluatie van de 
Richtlijn in 2018 werd dit zelfs als de grootste hindernis voor benadeelden 
gezien, met name ten aanzien van farmaceutische producten.44 Een aanpas-
sing van de Richtlijn werd echter niet noodzakelijk geacht, aangezien het 
Hof het bestaan van nationale regels heeft aanvaard die benadeelden onder 
omstandigheden tegemoet kunnen komen in hun bewijspositie, ook als 
het medisch-wetenschappelijk gezien onzeker is of er een causaal verband 
tussen vaccinatie met het litigieuze vaccin en de schade bestaat.45 Hoewel 
het Nederlandse recht ook verschillende bewijsverlichtingsmogelijkheden 
kent,46 is tot op heden bij de toepassing daarvan in algemene zin door 
Nederlandse rechters terughoudendheid betracht.47 Een vérgaande verlich-
ting van de bewijspositie van benadeelden brengt immers het risico mee dat 
de producent ten onrechte aansprakelijk gehouden wordt, simpelweg omdat 
hij zich daardoor niet heeft kunnen verweren. Dat zou ervoor kunnen 

42 Vgl. in dit verband ook De Jong 2021/6, die het fenomeen van ‘generieke causa-
liteit’ bespreekt. Daarvan is, kort gezegd, sprake als onzeker is of vaccinatie met 
het litigieuze vaccin de schade überhaupt heeft kunnen veroorzaken.

43 Zie hierover uitgebreid Giard 2021 (2), p. 71, met verdere verwijzingen. Vgl. met 
betrekking tot de asbestproblematiek bij beroepsziektezaken bijv. Dommering- 
Van Rongen 2000, p. 156. 

44 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Euro-
pees Economisch Sociaal Comité van 7 mei 2018, Toepassing van Richtlijn 
85/374/EEG betreffende de harmonisatie van nationale wetgeving inzake de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken, COM(2018) 246 final, p. 5-6.

45 HvJ EU 21 juni 2017, C-621/15, ECLI:EU:C:2017:484 (Sanofi Pasteur). Zie 
voor een uitvoerige bespreking van deze uitspraak Veldt & Wissink 2017.

46 Zie over bewijsverlichtingsmogelijkheden bijv. Veldt & Wissink 2017; Asser/
Sieburgh 6IV 2019/269 en de daar aangehaalde literatuur. Zie specifiek met 
betrekking tot generieke causaliteit De Jong 2021. Zie kritisch over het formu-
leren van een bewijsvermoeden ten aanzien van een onzeker causaal verband 
Giard 2021 (2), p. 73, met verdere verwijzingen.

47 Zie De Jong 2020; Veldt & Wissink 2017, met verdere verwijzingen.
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zorgen dat de belangen van partijen niet meer in evenwicht zijn, hetgeen 
op gespannen voet staat met het doel van het productaansprakelijkheids-
recht (zie par. 2.1).48 De kans dat de rechter COVID-19- vaccinslachtoffers 
tegemoet zal komen in hun bewijspositie lijkt dan ook op voorhand niet 
groot.49

2.3 Tussenconclusie

In het voorgaande heb ik kort de redenen uiteengezet waarom in de  literatuur 
wordt aangenomen dat het Nederlandse productaansprakelijkheidsrecht de 
huidige vaccinslachtoffers weinig soelaas biedt waar het gaat om de ver-
goeding van schade die is veroorzaakt door vaccinatie met een (gebrekkig) 
COVID-19-vaccin. Hoewel niet is uitgesloten dat een COVID-19-vaccin 
gebrekkig is en als zodanig schade kan veroorzaken, lijken de omstandig-
heden in de huidige pandemie van dien aard dat vaccinslachtoffers bot zul-
len vangen bij de Nederlandse rechter. Met name het gebrekkigheidsvereiste 
en het bewijs van het causaal verband tussen vaccinatie met het gebrekkige 
vaccin en de schade vormen voor  COVID-19-vaccinslachtoffers een obsta-
kel om hun schade vergoed te krijgen. Op dit moment is (nog) geen alter-
natief voorhanden dat een oplossing biedt voor de besproken knelpunten, 
zodat aannemelijk is dat potentiële COVID-19-vaccinslachtoffers met hun 
schade blijven zitten. Het is daarom van belang om te kijken naar andere 
vergoedingssystemen die de rechtspositie van COVID-19-vaccinslacht-
offers mogelijk zouden kunnen versterken. In de volgende paragraaf volgt 
een bespreking van de Amerikaanse PREP Act en het daaruit voorvloeiende 
no fault-compensatiesysteem, om vervolgens in paragraaf 4 een rechtsver-
gelijkende analyse te kunnen maken.

3 De vergoeding van vaccinschade in de Verenigde Staten

3.1 Vooraf

In de Verenigde Staten (VS) hanteert men al sinds 2006 een alternatief 
systeem voor compensatie van (nabestaanden van) slachtoffers die ernstige 
letselschade hebben opgelopen (of zijn overleden) na vaccinatie tegen een 

48 Zie bijv. Veldt & Wissink 2017; Asser/Sieburgh 6IV 2019/259 en de daar aan-
gehaalde literatuur.

49 Zie De Jong 2020. 
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infectieziekte die een public health emergency vormt, zoals een pandemie.50 
Het recht op compensatie is wettelijk geregeld in de PREP Act.51 De PREP 
Act ontstond als reactie op de toenemende bezorgdheid over uitbraken van 
virussen waarvoor nog geen vaccins beschikbaar zouden zijn.52 Om de ont-
wikkeling en productie van vaccins in een dergelijke situatie te stimuleren, 
werd het noodzakelijk geacht om producenten te beschermen tegen een 
stortvloed aan schadeclaims naar aanleiding van mogelijke bijwerkingen.53

In ruil voor immuniteit voorziet de PREP Act in het Countermeasures 
Injury Compensation Program (CICP), op grond waarvan vaccinslacht-
offers onder omstandigheden aanspraak op vergoeding hebben van vaccin-
schade, ongeacht of sprake is van een gebrekkig vaccin of enig ander 
verwijtbaar handelen door de producent.54 Een vaccinslachtoffer kan slechts 
aanspraak maken op vergoeding op grond van het CICP als de PREP Act in 
die specifieke casus toepassing vindt. Zoals hierna wordt beschreven, heeft 
de PREP Act een ruim toepassingsbereik.

50 Het systeem richt zich niet alleen op gevallen van schade als gevolg van vacci-
natie, maar op alle schadeveroorzakende producten die worden gebruikt in een 
door de Amerikaanse minister van Volksgezondheid afgekondigde noodsituatie 
voor de volksgezondheid (zie nader par. 3.2). 

51 De PREP Act is onderdeel van de Department of Defense, Emergency Supple-
mental Appropriations to Address Hurricanes in the Gulf of Mexico, and Pan-
demic Influenza Act, 2006, Pub. L. No. 109-148, 119 Stat. 2680.

52 Aanleiding was het H5N1-virus (vogelgriep) dat medio 2003 uitbrak in Zuid- 
Azië. Die bezorgdheid leek overigens niet geheel onterecht: medio 2009 werd de 
VS zwaar getroffen door het H1N1-virus (Mexicaanse griep). 

53 Zie de toespraak van oud-president George W. Bush in Remarks on the Nation
al Strategy for Pandemic Influenza Preparedness and Response in Bethesda, 
Maryland, U.S. Government Printing Office: Washington D.C. 2005, p. 1630. 
Zie uitgebreider over de historische ontwikkelingen van de PREP Act bijv. 
 Marino 2009, p. 199, met verdere verwijzingen.

54 Het productaansprakelijkheidsrecht in de VS is, anders dan in Nederland, voor-
namelijk gebaseerd op rechterlijke uitspraken en verschilt bovendien van Staat 
tot Staat. Grofweg kan een vaccinslachtoffer dat zijn schade op de producent wil 
verhalen, zijn vordering baseren op drie gronden: negligence, warranty en strict 
liability. Voor een geslaagd beroep op een van deze gronden is, kort gezegd, 
vereist dat ofwel het vaccin gebrekkig is, ofwel dat de producent verwijtbaar 
heeft gehandeld. Zie voor een algemene uiteenzetting van de geldende product-
aansprakelijkheidsprincipes bijv. Wu 2016, p. 553-569.
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3.2 Wettelijk kader

De kern van de PREP Act is neergelegd in artikel 42 U.S.C. § 247d-6d(a)(1):

‘[…] a covered person shall be immune from suit and liability under Fed
eral and State law with respect to all claims for loss caused by, arising out 
of, relating to, or resulting from the administration to or the use by an in
dividual of a covered countermeasure if a declaration […] has been issued 
with respect to such countermeasure’.

Hieruit kan een viertal elementen worden afgeleid die voor de toepassing 
van de PREP Act van belang zijn: i) een covered person, ii) loss, iii) een 
covered countermeasure en iv) een causal relationship tussen het gebruik 
of de toediening van de covered countermeasure en de loss. In het hierna-
volgende zal ik deze elementen bespreken aan de hand van voorbeelden die 
betrekking hebben op COVID-19-vaccins.

De PREP Act voorziet in de bevoegdheid van de Amerikaanse minister 
van Volksgezondheid om de wet van toepassing te verklaren als hij dat 
met het oog op de bestrijding van een public health emergency nood-
zakelijk acht.55 Dat doet hij door een PREP Act-verklaring af te geven en 
deze via het  Federal Register bekend te maken.56 In die verklaring speci-
ficeert de  minister onder meer welke maatregelen ter bescherming van de 
volks gezondheid (countermeasures)57 onder de dekking vallen en welke 
 ( rechts ) personen (covered persons) voor welke periode door de regeling 
beschermd worden tegen aansprakelijkheid.58

Op 10 maart 2020 heeft de minister van Volksgezondheid een COVID- 
19-verklaring afgegeven.59 Uit die verklaring volgt, kort gezegd, dat 

55 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6d(b)(1). De minister van Volksgezondheid bepaalt 
wanneer een infectieziekte een noodsituatie voor de volksgezondheid vormt, of 
wanneer er een geloofwaardig risico bestaat dat een infectieziekte een noodsitu-
atie gaat vormen.

56 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6d(a)(1) en (b)(1).
57 Zie voor de definitie van covered countermeasures art. 42 U.S.C. § 247d-6d(i)

(1) en (7). De wet maakt onderscheid in drie soorten: a qualified pandemic or 
epidemic product, a security countermeasure en a drug, biological product, or 
device that the FDA has authorized for emergency use.

58 Zie voor alle onderdelen die de minister in de PREP Act-verklaring moet speci-
ficeren art. 42 U.S.C. § 247d-6d(b)(2)(A)-(E).

59 Declaration Under the Public Readiness and Emergency Preparedness Act 
for Medical Countermeasures Against COVID-19, 85 Fed. Reg. 15198 
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COVID-19-vaccins waarvoor een vergunning is verleend, onder de dekking 
van de PREP Act vallen.60 Dat brengt mee dat covered persons,61 waar-
onder producenten, gedurende de periode dat de COVID-19-verklaring 
van kracht is, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden op grond van het 
(product)aansprakelijkheidsrecht. Immuniteit van de producent strekt zich 
uit tot alle vormen van schade,62 voor zover die schade het rechtstreekse 
gevolg is van vaccinatie met een goedgekeurd COVID-19-vaccin. Er moet 
met andere woorden sprake zijn van een causaal verband tussen vaccinatie 
en de opgelopen (letsel)schade.63

De enige uitzondering op immuniteit onder de PREP Act betreft de situatie 
waarin de schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag (willful miscon
duct) aan de kant van de producent.64 Dat vereist een zekere mate van opzet 
(dat wil zeggen: meer dan enkel nalatigheid) die door het vaccinslacht offer 
moet worden bewezen.65 Vorderingen die op deze uitzondering worden 
gebaseerd, moeten worden ingesteld bij het United States District Court 
for the District of Columbia (D.D.C).66 Vaccinslachtoffers kunnen een der-
gelijke vordering echter pas instellen als de mogelijkheid tot het verkrij-
gen van schadevergoeding op grond van het CICP is uitgeput of het fonds 

(gepubliceerd op 17 maart 2020). De verklaring werkt terug tot 4 februari 2020 
en eindigt vooralsnog op 1 oktober 2025. Zie voor een overzicht van de (thans 
zeven) amendementen Frederick 2021. Zie voor een uiteenzetting van de meest 
uit het oog springende amendementen bovendien Lipp 2021, p. 11-16.

60 Het gaat hier specifiek om een qualified pandemic or epidemic product zo-
als bedoeld in art. 42 U.S.C. § 247d-6d(i)(7), waarvoor een vergunning van 
de Food and Drug Administration (FDA) – de Amerikaanse evenknie van het 
 European Medicines Agency (EMA) – is vereist. Denk bijv. aan vaccins als 
 Pfizer-BioNTech, Moderna en Johnson & Johnson. Het AstraZeneca-vaccin 
is tot op heden nog niet goedgekeurd. Zie voor een heldere uiteenzetting ook 
Lipp 2021, p. 4-5, met verdere verwijzingen. 

61 Zie voor de definitie van covered persons art. 42 U.S.C. § 247d-6d(a)(1).
62 Zie voor de definitie van loss art. 42 U.S.C. § 247d-6d(a)(2)(A).
63 De wet geeft geen nadere definitie van causal relationship en vereist slechts dat 

er een verband moet bestaan tussen het toegediende vaccin en de schade. Zie 
ook Lipp 2021, p. 6. 

64 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6d(d)(1). Zie voor de definitie van willful miscon-
duct art. 42 U.S.C. § 247d-6d(c), hetgeen zich laat vertalen als ‘opzettelijk wan-
gedrag’ (Juridisch-Economisch Lexicon EN-NL).

65 Illustratief hiervoor is de zaak Parker v. St. Lawrence Cty. Pub. Health Dept, 
102 A.D.3d 140, 954 N.Y.S.2d 259 (N.Y. App. Div. 2012), waarin de vraag 
centraal stond of de persoon die een H1N1-vaccin al dan niet had toegediend, 
opzettelijk handelde.

66 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6d(e)(1).
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waaruit uitkeringen kunnen worden gedaan, niet is gevuld.67 Indien een 
vaccinslachtoffer eenmaal voor schadevergoeding op grond van het CICP 
in aanmerking komt, kan hij de vergoeding weigeren en de producent als-
nog via de ‘willful misconduct-route’ aansprakelijk stellen.68 Tot op heden 
is een dergelijke procedure nog niet succesvol geweest.69

3.3 Countermeasures Injury Compensation Program

Indien eenmaal vaststaat dat de PREP Act in een bepaalde casus toepas-
sing heeft,70 is een civiele aansprakelijkheidsprocedure tegen de producent 
uitgesloten,71 maar kunnen (nabestaanden van) vaccinslachtoffers die ern-
stige letselschade hebben opgelopen (of zijn overleden) onder bepaalde voor-
waarden aanspraak maken op schadevergoeding op grond van het CICP. 
Het CICP kan worden gezien als belangrijkste tradeoff van de PREP Act 
en beoogt rechtszekerheid te bieden voor vaccinslachtoffers met ernstige 
bijwerkingen.

Van ernstige letselschade is sprake indien het desbetreffende letsel een 
ziekenhuisopname rechtvaardigt72 of tot lichamelijk functieverlies leidt.73 
Het CICP wordt gefinancierd uit een bij wet vastgesteld fonds dat door de 
minister van Volksgezondheid wordt opgericht nadat hij een PREP Act- 
verklaring heeft afgegeven.74 Afhankelijk van de mate waarin het fonds 
wordt gefinancierd,75 kunnen daaruit in beginsel de noodzakelijke medi-
sche kosten, gederfde inkomsten uit arbeid en overlijdenskosten worden 

67 Zie nader paragraaf 3.3.
68 Zie art. 42 U.S.C. §247d-6e(d)(1).
69 Zie hierover ook Lipp 2021, p. 7-8.
70 Dat wil zeggen dat een individu schade heeft geleden die is veroorzaakt door 

vaccinatie met een vaccin dat onder de dekking valt van een door de minister 
afgegeven PREP Act-verklaring in het kader van een public health emergency.

71 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6e(d)(4).
72 Het is niet vereist dat het vaccinslachtoffer daadwerkelijk in het ziekenhuis is 

opgenomen. Van ernstig letsel is echter geen sprake indien de desbetreffende 
aandoening weliswaar een ziekenhuisopname rechtvaardigde, maar niet heeft 
geleid tot lichamelijk functieverlies (denk bijvoorbeeld aan een plaatselijke zwel-
ling in de arm). 

73 Zie CRS Legal Slidebar LSB10443 (19 maart 2021). 
74 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6e(a). Zie ook art. 42 U.S.C. § 247d-6e(b)(2), waaruit 

kan worden afgeleid dat het Covered Countermeasure Process Fund is geba-
seerd op de regels die zijn opgesteld voor de Smallpox Emergency Personnel 
Protection Act, 2003, Pub. L. No. 108-20, 117 Stat. 638.

75 Zie nader par. 4.2.2.
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vergoed,76 mits die kosten niet door third party payers, zoals verzekerings-
maatschappijen of workers’ compensation programs, worden vergoed.77 
Vaccinslachtoffers hebben daarentegen op grond van het CICP geen recht 
op vergoeding van immateriële schade. Ook worden eventueel gemaakte 
advocatenkosten niet vergoed.78

Voor aanspraak op schadevergoeding uit hoofde van het CICP is, anders dan 
doorgaans het geval is bij regelingen omtrent productaansprakelijkheid,79 
niet vereist dat het vaccin gebrekkig is, dan wel dat de producent een ver-
wijt treft. Uitgangspunt is dat het vaccin als zodanig ernstige letselschade 
of overlijden heeft veroorzaakt.80 Het causaal verband tussen vaccinatie 
en de schade moet in beginsel door het vaccinslachtoffer worden aan-
getoond aan de hand van gewichtig, betrouwbaar, geldig en medisch- 
wetenschappelijk bewijs.81 Daarbij lijkt als hoofdregel te gelden dat vac-
cinatie de meest waarschijnlijke oorzaak van de schade moet zijn.82 Op 
deze regel wordt een uitzondering gemaakt voor bijwerkingen die in de 
 Countermeasure Injury Table zijn opgenomen (Table injuries).83 Ten aan-
zien van Table injuries bestaat namelijk een bewijsvermoeden ter zake van 
het causaal verband. Met andere woorden: het bestaan van een causaal 
verband tussen vaccinatie en de in de tabel opgenomen bijwerking wordt 
vermoed aanwezig te zijn als het vaccinslachtoffer kan aantonen dat die 
bijwerking binnen een bepaalde periode optrad. Het bewijsvermoeden 
kan slechts door de minister van Volksgezondheid worden weerlegd als hij 
bewijst dat de Table injury een andere (meer waarschijnlijke) oorzaak dan 
vaccinatie heeft gehad.84

De minister van Volksgezondheid is exclusief bevoegd om een Counter
measure Injury Table bij verordening vast te stellen en te bepalen welke 

76 Zie respectievelijk art. 42 U.S.C. § 239c, 239d en 239e. 
77 Zie CRS Legal Slidebar LSB10443 (19 maart 2021).
78 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6e(b)(3).
79 Zie voor een algemene uiteenzetting van de geldende productaansprakelijk-

heidsprincipes bijv. Wu 2016, p. 553-569. 
80 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6e(e)(3).
81 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6e(b)(4).
82 Hoewel de wet het begrip causal relationship niet definieert, kan dit a contrario 

uit art. 42 C.F.R. § 110.3(g)(1) worden afgeleid. 
83 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6e(b)(5); art. 42 C.F.R. § 110.20(b). Zie illustratief de 

Pandemic Influenza Countermeasure Injury Table art. 42 C.F.R. § 110.100. 
84 Zie art. 42 C.F.R. § 110.20(b). Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat iemand 

nadat hij is gevaccineerd, een auto-ongeluk krijgt en vervolgens hersenletsel op-
loopt. 
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bijwerkingen daarin worden opgenomen. Bijwerkingen worden pas in de 
tabel opgenomen als de minister aan de hand van medisch-wetenschappe-
lijk bewijs kan aantonen dat de schade het rechtstreekse gevolg is van vac-
cinatie.85 De minister wordt daarbij geadviseerd door medisch deskundigen 
die een lijst met bijwerkingen opstellen die volgens hen worden veroorzaakt 
door het desbetreffende vaccin. Het is uiteindelijk aan de minister om dit 
advies al dan niet te volgen.86

Vaccinslachtoffers die aanspraak willen maken op schadevergoeding op 
grond van het CICP, moeten binnen één jaar nadat het vaccin is toegediend 
of nadat een bijwerking in de Countermeasure Injury Table is opgenomen, 
een aanvraag indienen bij de Health Resources and Services Administra
tion (HRSA).87 De aanvraag wordt behandeld door een team van medisch 
deskundigen. Indien de aanvraag op inhoudelijke gronden wordt afgewe-
zen, kan het vaccinslachtoffer het HRSA88 verzoeken om de beslissing door 
een onafhankelijk panel van deskundigen te laten herzien. Tegen een beslis-
sing van het HRSA, alsmede tegen een beslissing op een verzoek tot herzie-
ning, staan geen rechtsmiddelen open.89

4 Pakt het Amerikaanse no fault-compensatiesysteem beter uit 
voor COVID-19-vaccinslachtoffers?

4.1 Vooraf

Nu de Amerikaanse PREP Act en het daaruit voortvloeiende no fault- 
compensatiesysteem (CICP) in kaart zijn gebracht, rijst de vraag in hoe-
verre dit systeem voor COVID-19-vaccinslachtoffers beter kan uitpakken 
dan het Nederlandse productaansprakelijkheidsrecht. Met andere woor-
den: in hoeverre kunnen de in paragraaf 2 besproken knelpunten die ons 
productaansprakelijkheidsrecht kent, worden weggenomen door het Ame-
rikaanse of een daarmee vergelijkbaar systeem? Ter beantwoording van die 
vraag analyseer ik eerst de theoretische voor- en nadelen van het Ameri-
kaanse systeem vanuit slachtofferperspectief (par. 4.2). Vervolgens kijk ik 
of theorie en praktijk ook daadwerkelijk op elkaar aansluiten (par. 4.3).

85 Zie art 42 U.S.C. § 247d-6e(b)(5)(A). 
86 Zie art. 42 U.S.C. § 110.20(a). 
87 Zie art. 42 U.S.C. § 239a(d).
88 Meer specifiek bij de Associate Administrator van het Healthcare System 

 Bureau van de HRSA.
89 Zie art. 42 C.F.R. § 110.40-46. Zie voor een overzicht van de procedure ‘Filing 

For Benefits’, www.hrsa.gov/cicp (geraadpleegd op 9 juli 2021).
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4.2 In theorie

4.2.1 Voordelen vanuit slachtofferperspectief

No faultbenadering
Kenmerkend voor een no fault-compensatiesysteem in het algemeen, en 
het CICP in het bijzonder, is dat de aanspraak op schadevergoeding niet 
afhankelijk is van de fout van de producent. Sterker nog, de aanspraak op 
schadevergoeding staat volledig los van de vraag of het vaccin gebrekkig 
is, dan wel of de producent enig verwijt treft. Dit in tegenstelling tot een 
geslaagd beroep op artikel 6:185 BW, waarvoor het weliswaar niet rele-
vant is of de producent een verwijt kan worden gemaakt, maar waarvoor 
het vaccinslachtoffer wel moet aantonen dat het vaccin gebrekkig is. Zoals 
besproken, vormt het gebrekkigheidsvereiste een van de knelpunten voor 
vaccinslachtoffers om hun schade vergoed te krijgen. Als dit geen vereiste 
meer is en het vaccinslachtoffer slechts moet aantonen dat hij is gevac-
cineerd met een COVID-19-vaccin dat door het Europees Geneesmidde-
lenbureau (EMA) is goedgekeurd, wordt in theorie automatisch het eerste 
knelpunt weggenomen. Op dit punt biedt het CICP dan ook duidelijk een 
voordeel ten opzichte van het Nederlandse productaansprakelijkheidsrecht.

Bewijsvermoedens
Het tweede besproken knelpunt voor COVID-19-vaccinslachtoffers van het 
Nederlandse productaansprakelijkheidsrecht is de bewijslast ten aanzien 
van het conditio sine qua non-verband tussen vaccinatie met het gebrek-
kige COVID-19-vaccin en de schade. Hoewel de bewijslast in een proce-
dure op grond van het CICP in beginsel ook op het vaccinslachtoffer rust,90 
biedt de PREP Act de mogelijkheid om een generiek bewijsvermoeden ter 
zake van het causaal verband aan te nemen. Het lijkt mij op zichzelf logisch 
dat een bewijsvermoeden in een no fault-compensatiesysteem kan worden 
toegepast, aangezien het vaccinslachtoffer in die procedure niet tegenover 
de producent staat. Dit in tegenstelling tot in een (product)aansprakelijk-
heidsprocedure, waarin de rechter altijd rekening dient te houden met de 
belangen van twee partijen en zijn oordeel in principe moet baseren op het 
door hen gevoerde processuele debat.

90 Weliswaar niet tussen vaccinatie met het gebrekkige vaccin en de schade, maar 
tussen de toediening van het vaccin als zodanig en de schade (zie par. 3.3).
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Indien een dergelijk vermoeden wordt aangenomen, staat niet meer de oor-
zaak, maar de aandoening centraal.91 Daarmee zou in theorie de causali-
teitsproblematiek worden weggenomen. Hierbij moet wel een kanttekening 
worden geplaatst, namelijk dat de exclusieve bevoegdheid om bijwerkingen 
al dan niet in de Countermeasure Injury Table op te nemen bij de minis-
ter van Volksgezondheid ligt. Vaccinslachtoffers zijn met andere woorden 
afhankelijk van de minister of bewijsvermoedens worden toegepast. Indien 
bijwerkingen eenmaal in de tabel zijn opgenomen, zijn vaccinslachtoffers 
met die specifieke klachten in een procedure op grond van het CICP in 
theorie beter af dan in het Nederlandse productaansprakelijkheidsrecht.

Administratieve procedure
Een ander goedwerkend onderdeel van het CICP is de administratieve pro-
cedure bij het HRSA. Deze procedure is, anders dan een procedure bij de 
burgerlijke rechter in Nederland, kosteloos. De procedure is voorts eenvou-
dig en duidelijk: vaccinslachtoffers kunnen volstaan met het invullen van 
een formulier en worden door duidelijke voorschriften op weg geholpen bij 
het vinden van de vereiste (medische) informatie.92 Het deskundigenteam 
dat de aanvraag behandelt, beschikt over de benodigde medische kennis 
om tot een sneller oordeel te kunnen komen dan de burgerlijke rechter in 
Nederland. Dit kan met name ten aanzien van de beoordeling van het cau-
saal verband voordelen bieden, aangezien het in dit type letselschadezaken 
niet alleen om juridische, maar juist ook om medische vragen gaat.93

4.2.2 Nadelen vanuit slachtofferperspectief

Financiering fonds
Een vaak terugkerend punt van kritiek in de Amerikaanse literatuur is dat 
er geen regeling bestaat die erin voorziet dat het fonds waaruit het CICP 
wordt gefinancierd, structureel is gevuld.94 Zoals gezegd, wordt het fonds 
door de minister van Volksgezondheid opgericht nadat hij een PREP Act- 
verklaring heeft afgegeven, maar het is aan het Congres om te bepalen in 
welke mate het fonds daadwerkelijk wordt gefinancierd.95 In theorie zou 
zich de situatie kunnen voordoen dat vaccinslachtoffers met lege handen 

91 Vgl. hierover in het kader van geboorteschade Van Boom 2006, met verdere 
verwijzingen.

92 ‘Filing For Benefits’, www.hrsa.gov/cicp (geraadpleegd op 9 juli 2021).
93 Vgl. hierover in het kader van beroepsziektezaken bijv. Knotter 2016.
94 Zie in algemene zin bijv. Copper 2007, p. 65-105; Marino 2009, p. 211-215. Zie 

specifiek in het kader van COVID-19 Van Tassel e.a. 2021.
95 Zie art. 42 U.S.C. § 247d-6e(a).
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achterblijven. Critici menen dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de 
rechtszekerheid die het CICP beoogt te bieden, hetgeen invloed kan hebben 
op de keuze van mensen om zich al dan niet te laten vaccineren.96

Hoewel onduidelijk is in hoeverre de onzekerheid omtrent de financiering 
van het fonds daadwerkelijk invloed heeft op die keuze, blijft het risico 
bestaan dat vaccinslachtoffers helemaal geen schadevergoeding krijgen. De 
enige mogelijkheid die vaccinslachtoffers dan nog rest, is een beroep op 
willful misconduct. Slaagt dat beroep niet, dan zou dit in theo rie kunnen 
betekenen dat producenten die op grond van het uitgesloten (product)aan-
sprakelijkheidsrecht verwijtbaar zouden hebben gehandeld, bescherming 
genieten krachtens de PREP Act, terwijl vaccinslachtoffers geen aanspraak 
kunnen maken op schadevergoeding.

Omvang schadevergoeding
Waar het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht uitgaat van het beginsel van 
volledige schadevergoeding,97 hebben vaccinslachtoffers uit hoofde van het 
CICP recht op een gestandaardiseerde tegemoetkoming.98 Het is mogelijk 
dat deze standaardbedragen lager uitvallen dan de volledige omvang van 
de door de vaccinslachtoffers geleden schade. Daarnaast is, zoals gezegd, 
de vergoeding van schade krachtens het CICP beperkt tot de noodzake-
lijke medische kosten, gederfde inkomsten uit arbeid en overlijdenskosten 
(zie par. 3.3). Het is op grond van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht 
daarentegen onder omstandigheden ook mogelijk om immateriële schade-
vergoeding te ontvangen.

Aanvraagtermijn
Zoals in paragraaf 3.3 al kort aan de orde kwam, moeten vaccinslacht-
offers een aanvraag voor schadevergoeding op grond van het CICP binnen 
één jaar indienen nadat het vaccin is toegediend of nadat een bijwerking in 
de Countermeasure Injury Table is opgenomen. Deze termijn is absoluut, 
zodat aanvragen die daarna worden ingediend niet in behandeling worden 
genomen.99 Dit zou betekenen dat schade als gevolg van bijwerkingen die 
zich op lange termijn manifesteren, niet in aanmerking komt voor vergoe-
ding op grond van het CICP, tenzij de desbetreffende bijwerking later als-
nog in de tabel wordt opgenomen.

96 Aldus ook Copper 2007, p. 65-105. 
97 Zie bijv. Asser/Sieburgh 6II 2017/32 en de daar aangehaalde literatuur.
98 Zie voor een overzicht van de hoogte van deze bedragen CRS Legal Slidebar 

LSB10443 (19 maart 2021).
99 Zie art. 42 F.C.R. § 110.42(d).
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4.3 In de praktijk

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid heeft door de jaren heen 
verschillende PREP Act-verklaringen afgegeven, zoals ten tijde van de 
Mexicaanse griep in 2009 en het Ebola-virus in 2014.100 Uit cijfers van het 
HRSA101 blijkt dat in de periode vanaf 2010 tot en met juli 2021 in totaal 
1.657 aanvragen voor schadevergoeding zijn ingediend, waarvan er 1.564 
(94,3%) in behandeling zijn genomen. De overige 93 aanvragen werden niet 
in behandeling genomen omdat die na het verstrijken van de termijn werden 
ingediend of omdat het desbetreffende product niet onder de dekking van 
de PREP Act viel. Van de 1.564 aanvragen die in behandeling zijn genomen 
in de desbetreffende periode, zijn er 400 (25,6%) inmiddels afgehandeld. 
Daarvan kwamen er 39 voor schadevergoeding in aanmerking (waarvan er 
tot op heden 29 zijn uitbetaald) en werden er 361 afgewezen; de kans van 
slagen was dus ongeveer 10%. Een groot deel van de in de desbetreffende 
periode ingediende en in behandeling genomen aanvragen (1.164 oftewel 
74,4%) is nog niet afgehandeld. De aanvragen die thans in behandeling 
zijn, betreffen allemaal COVID-19-kwesties. Het gaat daarbij niet slechts 
om gevallen van bijwerkingen of overlijden na vaccinatie met een COVID- 
19-vaccin, maar ook na gebruik van bijvoorbeeld een COVID-19-test.

Opvallend aan deze cijfers is onder meer dat het totaal aantal ingediende 
aanvragen laag is. Hoewel daarvoor veel verklaringen mogelijk zijn,102 
lijkt het er in ieder geval op dat het systeem nog relatief weinig wordt 
gebruikt.103 Ook suggereren de cijfers dat het systeem in de praktijk minder 
aantrekkelijk is voor vaccinslachtoffers dan het in theorie lijkt te zijn. Het 
causaliteitsvereiste blijkt nog altijd de grootste horde te zijn; de meest voor-
komende reden voor afwijzing is het ontbreken van een causaal verband 
tussen de vaccinatie en de schade. De zaken waarin die horde wel werd 
genomen, waren allemaal zaken waarin de slachtoffers tegemoet werden 

100 Zie voor een helder overzicht van alle PREP Act-verklaringen Lipp 2021, p. 16, 
voetnoot 107.

101 Zie ‘Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) Data’, www.hrsa.
gov/cicp (geraadpleegd op 9 juli 2021).

102 Vragen die bij mij opkomen zijn: hoe groot was de groep van gevaccineerde per-
sonen? Hadden de vaccins weinig schadelijke bijwerkingen? Ontstonden scha-
delijke bijwerkingen pas (veel later) nadat de indieningstermijn was verstreken? 
Hoeveel mensen waren verzekerd? Een antwoord op deze vragen vergt nader 
(empirisch) onderzoek en valt derhalve buiten het bereik van deze bijdrage.

103 Zie in vergelijkbare zin ook CRS Legal Slidebar LSB10443 (19 maart 2021).
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gekomen in hun bewijspositie ter zake van het causaal verband met een 
bewijsvermoeden.104

Het punt van kritiek wat betreft de financiering van het fonds lijkt voor-
alsnog slechts theoretisch van aard. Het is namelijk nog niet voorgekomen 
dat vaccinslachtoffers recht hadden op schadevergoeding, maar niets uitbe-
taald kregen doordat daarvoor geen geld ter beschikking was gesteld door 
het Congres. Dat betekent evenwel niet dat dit risico zich in de toekomst 
niet zou kunnen verwezenlijken.

4.4 Tussenconclusie

De besproken voor- en nadelen afwegende kom ik tot de conclusie dat het 
CICP voor COVID-19-vaccinslachtoffers in theorie een aantal (lichte) voor-
delen biedt ten opzichte van compensatie op grond van het Nederlandse 
productaansprakelijkheidsrecht. De toegevoegde waarde zit met name in 
de no fault-benadering die de noodzaak tot het aantonen van gebrekkig-
heid wegneemt. Daarnaast lijkt de mogelijkheid van een bewijsvermoeden 
op het eerste gezicht een uitkomst te bieden wat betreft de causaliteitspro-
blematiek. Bijwerkingen worden echter pas in de Countermeasure Injury 
Table opgenomen als de minister van Volksgezondheid het causaal verband 
tussen de toediening van een vaccin en de schade voldoende bewezen acht. 
Uit de cijfers van het HRSA blijkt dat beroep op een bewijsvermoeden in 
slechts 39 zaken succesvol is geweest. Het lijkt daarom aannemelijk dat de 
bewijslast ten aanzien van het causaal verband in de meeste gevallen op het 
vaccinslachtoffer blijft rusten.

5 De toekomst van de vergoeding van vaccinschade in 
Nederland

5.1 Vooraf

Zoals in paragraaf 3 uitgebreid aan de orde kwam, gaat het uit de PREP 
Act voortvloeiende no fault-compensatiesysteem samen met immuni-
teit voor producenten. Ook op Europees niveau en in Nederland is (en 
wordt) nagedacht over een immuniteitsregeling voor COVID-19-vaccin-
producenten. Medio augustus 2020 kwamen berichten naar buiten dat de 
Nederlandse overheid producenten financiële compensatie wil bieden bij 

104 Zie voetnoot 97.
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potentiële schadeclaims naar aanleiding van onvoorziene bijwerkingen.105 
In zijn reactie op Kamervragen antwoordde minister De Jonge van Volks-
gezondheid dat de afspraken geen afbreuk doen aan de bescherming die 
potentiële COVID-19-vaccinslachtoffers genieten op grond van het pro-
ductaansprakelijkheidsrecht.106

Het voorgaande suggereert dat er momenteel geen plannen zijn om in 
Nederland te komen tot een andere regeling dan het (product)aanspra-
kelijkheidsrecht voor vaccinslachtoffers die aanspraak willen maken op 
schade vergoeding. Desalniettemin is het interessant om alvast na te den-
ken over het scenario dat een met de PREP Act vergelijkbare immuniteits-
regeling in Nederland gestalte zou krijgen. Dat roept namelijk de vraag op 
onder welke omstandigheden het uit de PREP Act voortvloeiende (of een 
daarmee vergelijkbaar) no fault-compensatiesysteem ingepast zou kunnen 
worden in het Nederlandse rechtssysteem. Bij het beantwoorden van die 
vraag maak ik onderscheid tussen de huidige situatie waarin geen sprake is 
van een immuniteitsregeling (par. 5.2) en de potentieel toekomstige situatie 
waarin een immuniteitsregeling gestalte krijgt (par. 5.3).

5.2 Huidige situatie: geen immuniteitsregeling

Kijkend naar de in pararaaf 4 besproken kanttekeningen bij het CICP, is 
het mijns inziens niet evident dat dit no fault-compensatiesysteem voor 
COVID-19-vaccinslachtoffers daadwerkelijk beter uitpakt dan het Neder-
landse productaansprakelijkheidsrecht. Amerikaanse vaccinslachtoffers 
zijn mogelijk licht beter af doordat hun aanspraak niet afhankelijk is van 
de mogelijkheid gebrekkigheid aan te tonen, maar de causaliteitsproble-
matiek speelt in de praktijk nog altijd een grote rol. Het invoeren van een 
dergelijk systeem in Nederland heeft naar mijn mening pas toegevoegde 
waarde als vaccinslachtoffers voldoende worden tegemoetgekomen in hun 
bewijspositie. Een met de Countermeasure Injury Table vergelijkbare lijst 
zou voor vaccinslachtoffers uitkomst kunnen bieden. Ik zie daar een poten-
tiële rol voor het EMA weggelegd. Indien uit de onderzoeksresultaten van 
het EMA blijkt dat er een verband te leggen is tussen vaccinatie met een 
COVID-19-vaccin en een bepaalde bijwerking, kan dat aanleiding geven 
tot het aannemen van een bewijsvermoeden. Men zou ook nog aansluiting 
kunnen zoeken bij de suggestie van De Jong om een bewijsvermoeden ter 
zake van het causaal verband aan te nemen als blijkt dat de producent heeft 

105 ‘Onrust over geheime vaccinonderhandelingen’, De Standaard 31 augustus 
2020.

106 Aanhangsel Handelingen II, 2020/21, nr. 335.
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nagelaten om proactief onderzoek te doen naar mogelijke bijwerkingen en 
die bijwerkingen vervolgens aan het publiek te communiceren.107

Indien men in Nederland zou overstappen op een systeem dat vergelijkbaar 
is met het CICP, is het mijns inziens onmiskenbaar dat afspraken gemaakt 
moeten worden over de financiering daarvan. Dat geldt ook voor de termijn 
waarbinnen een aanvraag voor schadevergoeding kan worden ingediend. 
Het systeem mag immers geen strengere eisen stellen dan de eisen die reeds 
in het huidige productaansprakelijkheidsrecht besloten liggen.108

Voor de daadwerkelijke invoering van een no fault-compensatiesysteem 
zijn we afhankelijk van politieke keuzes en beslissingen, al dan niet op EU-
niveau. Om een dergelijke beslissing politiek mogelijk te maken, is het in 
mijn optiek noodzakelijk dat de voordelen groter zijn dan de zojuist bespro-
ken ‘lichte’ voordelen. Hoewel het gebruik van een bijwerkingenlijst zeker 
het overwegen waard is, wordt in de literatuur mijns inziens terecht opge-
merkt dat dergelijke lijsten doorgaans achterlopen op de praktijk, waar-
door het de causaliteitsproblemen niet geheel oplost.109 Het blijft op die 
manier dweilen met de kraan open en daarom wordt het tijd voor een meer 
rigoureuze verandering, die ik in de volgende paragraaf nader bespreek.

5.3 Potentieel toekomstige situatie: een immuniteitsregeling

De berichten over een mogelijke immuniteitsregeling voor vaccinproducen-
ten hebben de gemoederen in beweging gebracht, niet alleen in de politiek 
maar ook in de literatuur.110 Het grote verschil tussen de afspraken die nu 
met producenten zijn gemaakt - voor zover die bekend zijn111 - en de bijna 
absolute112 immuniteitsregeling krachtens de PREP Act, is dat producenten 
in Nederland niet worden ontheven van hun eigen aansprakelijkheid. De 
overheid staat slechts in voor de kosten die een eventuele aansprakelijkheid 

107 De Jong 2020, met verdere verwijzingen.
108 Aldus ook De Jong 2020.
109 Vgl. hierover Kasumovic 2019, p. 233, met verdere verwijzingen. Kasumovic 

bespreekt het gebruik van een bijwerkingenlijst als mogelijke oplossing voor de 
causaliteitsproblematiek in het kader van beroepsziekten.

110 Zie hierover De Jong 2020; De Ridder 2020, p. 30-31; Visscher 2020.
111 Zie voor de printversie (pdf) van de afspraken tussen de EU-lidstaten en Astra- 

Zeneca de bijlage bij persbericht IP/21/302 van 29 januari 2021 van de Euro-
pese Commissie.

112 Vanwege de praktische onmogelijkheid om willful misconduct aan te tonen, zie 
par. 3.2. 
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van de producent jegens vaccinslachtoffers meebrengt.113 Deze afspraken 
raken de rechtspositie van die slachtoffers dan ook niet direct. Vanuit 
slachtofferperspectief maakt het immers niet uit wie de eventuele schade 
vergoedt, wel dat deze wordt vergoed.

Hoewel producenten hun aansprakelijkheid jegens potentiële vaccinslacht-
offers contractueel niet kunnen beperken of uitsluiten (zie art. 6:192 
BW), is het niet ondenkbaar dat op EU-niveau zal worden besloten om 
een immuniteitsregeling voor vaccinproducenten in het leven te roepen. 
Indien een dergelijke regeling gestalte krijgt, ontkomt men er niet aan om 
daarnaast een goed werkend no fault-compensatiesysteem in te voeren.114 
Vaccinslachtoffers verliezen dan immers de mogelijkheid om de producent 
op grond van het productaansprakelijkheidsrecht aansprakelijk te stellen; 
zonder een goed werkend compensatiesysteem kunnen zij geen schadever-
goeding krijgen.115 Over het aannemen van (volledige) immuniteit wordt 
in de Nederlandse literatuur terughoudendheid gepredikt, aangezien het 
aansprakelijkheidsrecht een gedragsprikkel zou creëren om veilige vaccins 
op de markt te brengen.116

Vanuit slachtofferperspectief bezien zou een dergelijke regeling mijns 
inziens nog wel eens uitkomst kunnen bieden voor de causaliteitsproble-
matiek. Immers, bij het in de literatuur voorgestelde alternatief van een 
schadefonds voor COVID-19-vaccinslachtoffers dient het vaccinslachtoffer 
nog steeds een causaal verband aan te tonen.117 Dat lijkt mij ook gerecht-
vaardigd zolang de producent moet meebetalen aan de financiering van het 
fonds.118

Ik meen echter dat COVID-19-vaccinslachtoffers meer baat zouden heb-
ben bij een no fault-compensatiesysteem dat samengaat met een immuni-
teitsregeling voor producenten. Het eerste argument dat daarvoor pleit, is 
dat een dergelijke constructie duidelijkheid schept over de wijze waarop 
vaccinslachtoffers hun schade vergoed kunnen krijgen. Onestop shopping 
kan daaraan mijns inziens bijdragen. Dat wil zeggen dat de overheid zorg-
draagt voor één loket waar het vaccinslachtoffer terechtkan om zijn schade 

113 Zie in vergelijkbare zin ook Visscher 2020. 
114 Zie in vergelijkbare zin Greenberger 2005, p. 32-34.
115 Vgl. met betrekking tot immuniteit voor werkgevers bij beroepsziektezaken 

Frenk 1999, p. 1550. 
116 De Jong 2020; Visscher 2020. 
117 Zie De Jong 2020. 
118 Ook hier komt de belangenafweging van partijen weer om de hoek kijken.
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vergoed te krijgen.119 Dat betekent evenwel niet dat ik pleit voor absolute 
immuniteit voor producenten. Vaccinslachtoffers moeten namelijk aan-
spraak kunnen blijven maken op volledige schadevergoeding als blijkt dat 
de producent een verwijt kan worden gemaakt. De grondslag van artikel 
6:162 BW ligt dan het meest voor de hand. Zoals al aan de orde kwam, 
hanteren no fault-compensatiesystemen niet het uitgangspunt van volle-
dige schadevergoeding. In de literatuur wordt dit zelfs als onvermijdelijk 
kenmerk gezien, aangezien doorgaans vanwege de lagere instapvoorwaar-
den meer slachtoffers in aanmerking komen voor schadevergoeding.120 Dat 
betekent overigens wel dat nagedacht moet worden over de schadeposten 
die voor vergoeding in aanmerking komen, alsmede over het vergoedings-
niveau. Ook hier zou inspiratie geput kunnen worden uit de Amerikaanse 
PREP Act (zie par. 4.2.2).

Vervolgens rijst de vraag hoe dat systeem zou moeten worden vormge geven. 
Zo is het allereerst van belang om het schadebegrip nader te definiëren. 
Mijns inziens kan daarvoor aansluiting worden gezocht bij de definitie die 
de PREP Act hanteert, namelijk dat het opgelopen letsel een ziekenhuis-
opname rechtvaardigt of leidt tot lichamelijk functieverlies (zie par. 3.3). 
Op die manier wordt voorkomen dat iedere onschuldige bijwerking kan 
resulteren in een aanspraak op schadevergoeding. Met het oog op de causa-
liteitsproblemen pleit ik voor een geheel open no fault-compensatiesysteem. 
Dat wil zeggen dat vaccinslachtoffers slechts hoeven aan te tonen dat zij 
zijn gevaccineerd met een door het EMA goedgekeurd COVID-19-vaccin 
en dat zij schade hebben geleden.121 Hoewel vaccinslachtoffers het causaal 
verband niet meer hoeven aan te tonen in een open no fault-compensatie-
systeem, ligt het mijns inziens voor de hand dat de aanvragen voor schade-
vergoeding door een onafhankelijk deskundigenteam worden behandeld. 
Het gaat immers nog steeds om medische vragen en daarnaast is een beroep 
op artikel 6:162 BW – waar het causaliteitsvereiste nog steeds geldt – niet 
uitgesloten.

Het door mij voorgestelde no fault-compensatiesysteem is zeer slachtoffer-
vriendelijk en daarom lijkt het mij redelijk dat de kosten hiervan door de 
samenleving worden gedragen (via belastingen).122 Hoewel er haken en ogen 

119 Vgl. Greenberger 2005, p. 34. 
120 Vgl. hierover bijv. Klemann, Ten Hoopen & Mertens 2019; Overheul, Rijnhout 

& Van den Bos 2020. 
121 Vgl. Overheul, Rijnhout & Van den Bos 2020.
122 Zie hierover ook Visscher 2020. Vgl. in het kader van Workers’ Compensation 

De Graaf 2009, p. 5-21.
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aan een immuniteitsregeling zitten,123 kan een dergelijke constructie wan-
neer deze gekoppeld is aan een goed werkend no fault-compensatiesysteem 
vaccinslachtoffers de mogelijkheid bieden om gemakkelijker een schade-
vergoeding te krijgen dan op grond van het huidige productaansprakelijk-
heidsrecht. De Europese wetgever dient zorgvuldig na te denken over de 
verdere vormgeving van een immuniteitsregeling en een daarmee samen-
hangend no fault-compensatiesysteem in pandemische situaties. Het recht 
op toegang tot de rechter uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM) mag daarbij bovendien niet uit het oog 
worden verloren.124

5.4 Eigen risico bij ‘prullenbakvaccins’

Een interessante vraag die zich mijns inziens nog voordoet, is of vaccin-
slachtoffers bij wie vaccinatie met een ‘prullenbakvaccin’ schade heeft 
veroorzaakt ook aanspraak zouden kunnen maken op schadevergoeding 
op grond van het door mij voorgestelde no fault-compensatiesysteem. Het 
‘prullenbakvaccin’ is een initiatief van Nederlandse huisartsen die overge-
bleven vaccins aanbieden om verspilling te voorkomen.125 Hoewel minister 
De Jonge van Volksgezondheid hier in eerste instantie niet volledig achter-
stond, laat hij het initiatief toch op zijn beloop.126 Volgens de minister is 
het niet de taak van huisartsen om (overgebleven) COVID-19-vaccins te 
verdelen, maar die van de GGD. Toch ziet hij liever niet dat vaccins in de 
prullenbak belanden.

Hoewel het vermoedelijk om een zeer kleine groep zal gaan, is het van 
belang om na te denken over dergelijke schadegevallen. Tussen de ‘prul-
lenbakvaccins’ bevinden zich immers ook vaccins die door de GGD niet 
aan alle groepen mensen mogen worden toegediend. Denk bijvoorbeeld 
aan de discussie omtrent het vaccineren van mensen onder de zestig jaar 
met het AstraZeneca-vaccin.127 In het geval de overheid (op advies van het 
EMA) besluit om een bepaald COVID-19-vaccin niet te gebruiken bij een 
bepaalde groep mensen en juist die mensen een dergelijk vaccin – ik meen 
op eigen risico – via een dergelijk initiatief toegediend krijgen, sluit ik niet 

123 De Jong 2020; Visscher 2020.
124 Vgl. De Graaf 2009, p. 5-21.
125 Zie www.prullenbakvaccin.nl (geraadpleegd op 9 juli 2021).
126 Zie bijv. ‘Hoe Hugo de Jonge toch Prullenbakvaccin.nl omarmde’, FD 2 juni 

2021. 
127 Zie bijv. ‘Op korte termijn ander vaccin beschikbaar voor 60-minners in plaats 

van AstraZeneca’, www.rivm.nl (geraadpleegd op 9 juli 2021).
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uit dat het vaccinslachtoffer bot vangt bij de instantie die de aanvraag voor 
schadevergoeding beoordeelt.

5.5 Tussenconclusie

Uit het voorgaande concludeer ik dat de lichte voordelen die het uit de 
PREP Act voortvloeiende no fault-compensatiesysteem (of een vergelijk-
baar systeem) biedt, in de huidige situatie niet opwegen tegen de omstan-
digheden waaronder dit systeem in het Nederlandse rechtssysteem zou 
kunnen worden ingepast. De causaliteitsproblematiek blijft immers met de 
invoering van een dergelijk systeem in de huidige situatie bestaan. Het is 
daarom noodzakelijk om te kijken naar een mogelijke constructie waarbij 
vaccinslachtoffers het causaal verband tussen vaccinatie met een bepaald 
vaccin en de schade niet op individuele basis hoeven te bewijzen.

Indien een met de PREP Act vergelijkbare immuniteitsregeling op EU- 
niveau en in Nederland gestalte zou krijgen, dan ontkomt de overheid er 
niet aan om te zorgen voor een alternatief compensatiesysteem. Met een 
open no fault-compensatiesysteem als tegenhanger van immuniteit kunnen 
vaccinslachtoffers mogelijk beter af zijn, mits het de causaliteitsproblemen 
wegneemt. Vaccinslachtoffers dienen er evenwel rekening mee te houden dat 
bij een dergelijk systeem geen volledige schadevergoeding wordt vergoed.

6 Conclusie

In deze bijdrage stond de vraag centraal in hoeverre het Amerikaanse no 
fault-compensatiesysteem dat voortvloeit uit de PREP Act voor COVID- 
19-vaccinslachtoffers beter uitpakt dan het Nederlandse productaanspra-
kelijkheidsrecht en onder welke omstandigheden dit (of een vergelijkbaar) 
systeem inpasbaar is in het Nederlandse rechtssysteem. Daarbij werd als 
uitgangspunt genomen dat het huidige Nederlandse productaansprake-
lijkheidsrecht een aantal specifieke knelpunten kent waar het gaat om de 
vergoeding van vaccinschade veroorzaakt door een COVID-19-vaccin. Uit 
de literatuur blijkt dat het gebrekkigheidsvereiste en het te bewijzen cau-
saal verband tussen vaccinatie met het litigieuze vaccin en de schade voor 
vaccinslachtoffers de belangrijkste moeilijkheden vormen om hun schade 
vergoed te krijgen.

In theorie zou het hier besproken no fault-compensatiesysteem (of een ver-
gelijkbaar systeem) uitkomst kunnen bieden voor COVID-19-vaccinslacht-
offers, aangezien de gebrekkigheid van het vaccin niet langer aangetoond 
hoeft te worden. Daarnaast biedt de PREP Act de mogelijkheid om een 
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bewijsvermoeden aan te nemen ter zake van het causaal verband voor aan-
doeningen die op een daarvoor bestemde lijst staan, wat de causaliteits-
problematiek gedeeltelijk zou kunnen oplossen. Echter, de praktijk leert 
dat de desbetreffende bewijsvermoedens zelden succesvol zijn geweest in de 
VS, zodat de bewijslast ten aanzien van het causaal verband in de meeste 
gevallen vermoedelijk op het vaccinslachtoffer blijft rusten, met alle moei-
lijkheden van dien.

Concluderend stel ik dan ook dat het uit de PREP-Act voortvloeiende no 
fault-compensatiesysteem in de huidige situatie niet beter uitpakt dan 
het Nederlandse productaansprakelijkheidsrecht. Wel zou een dergelijk 
systeem uitkomst kunnen bieden als op EU-niveau of in Nederland een 
immuniteitsregeling voor producenten gestalte zou krijgen. Met het oog 
op de causaliteitsproblematiek heb ik een suggestie gedaan voor een vol-
ledig open no fault-compensatiesysteem, waarbij vaccinslachtoffers slechts 
hoeven aan te tonen dat zij zijn gevaccineerd met een door het EMA goed-
gekeurd COVID-19-vaccin, alsmede dat zij na vaccinatie schade – dat wil 
zeggen letsel dat een ziekenhuisopname rechtvaardigt of leidt tot lichame-
lijk functieverlies – hebben geleden.

Om een dergelijke constructie daadwerkelijk door te kunnen voeren, dient 
de Europese (of Nederlandse) wetgever zorgvuldig na te denken over de 
verdere vormgeving ervan, waarbij inspiratie kan worden geput uit de 
Amerikaanse PREP Act en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Daar-
bij zal telkens een afweging gemaakt moeten worden tussen het algemeen 
belang – het bereiken van groepsimmuniteit – en het individueel belang van 
een kleine groep mensen die onverhoopt wordt getroffen door bijwerkingen 
die – wellicht mede doordat het vaccin een snelle ontwikkeling heeft door-
gemaakt – onvoorzien waren.
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IV Compensatie van werknemersschade in tijden 
van gezondheidscrisis
Werkgeversaansprakelijkheidsrecht in het licht van de 
coronacrisis

Britt Mastenbroek

Meer dan ooit is in de coronacrisis duidelijk geworden hoe snel en ingrij
pend arbeidsomstandigheden kunnen wijzigen en risico’s kunnen toene
men of verschuiven in een gezondheidscrisis. Sommigen hebben maanden 
last van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies als gevolg van een 
besmetting met het coronavirus op de werkvloer. Anderen hebben last van 
nek en rugklachten doordat thuis geen ergonomische werkplek aanwezig 
is of van een burnout als gevolg van de toegenomen werkdruk. De vraag 
is in hoeverre werknemers schade als gevolg van dergelijke risico’s kun
nen verhalen op hun werkgever. Dezelfde vraag kan worden gesteld voor 
ambtenaren, die over aanvullende mogelijkheden beschikken om schade 
te verhalen op hun werkgever. In deze bijdrage wordt in kaart gebracht 
tegen welke juridische vragen en obstakels werknemers en ambtenaren 
aanlopen bij (pogingen tot) het verhalen van schade die zij lijden en die 
samenhangt met een gezondheidscrisis. Vanwege de te verwachten pro
blemen voor werknemers bij het verhalen van door hen geleden schade, 
komen vervolgens alternatieve compensatiewijzen aan de orde. Vanuit de 
context van een gezondheidscrisis zal worden onderzocht of een compen
satiewijze kan worden aangedragen die een goed alternatief biedt voor het 
aansprakelijkheidsrecht, zodat kan worden voorkomen dat werknemers 
zelf hun schade moeten dragen.

1 Inleiding

1.1 De impact van COVID19

Begin 2020 brak de coronacrisis uit als gevolg van het wereldwijd ver-
spreide coronavirus.1 Al snel werd duidelijk dat het coronavirus geen 
gewoon griepvirus is. Een aanzienlijk deel van de bevolking komt in het 

1 Wanneer in deze bijdrage ‘corona’ wordt genoemd, wordt daarmee gedoeld op 
de variant SARS-CoV-2 van het coronavirus.
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ziekenhuis terecht of overlijdt zelfs als gevolg van COVID-19.2 Daarnaast 
kampen sommigen maanden na besmetting nog met ernstige klachten zoals 
vermoeidheid, kortademigheid en concentratieverlies.3 Kortom, heel wat 
mensen worden hard geraakt door het coronavirus.

De coronacrisis heeft ook haar weerslag op de arbeidsomstandigheden en 
risico’s op de werkvloer. Zo blijkt bijvoorbeeld uit brononderzoek van de 
GGD dat op werk regelmatig gerelateerde ziektegevallen zijn aan te wijzen 
die de bron kunnen zijn van een nieuwe besmetting.4 Daarnaast is thuis-
werken, sinds het door de overheid gegeven thuiswerkadvies teneinde ver-
spreiding van het coronavirus te voorkomen, voor veel mensen het ‘nieuwe 
normaal’ geworden.5 Veel werknemers hebben thuis echter niet de mid-
delen om een ergonomisch verantwoorde werkplek te creëren.6 Bovendien 
lijkt in de coronacrisis een verhoogde werkdruk regelmatig voor te komen 
onder zowel thuiswerkers (bijvoorbeeld in het onderwijs en de ICT) als niet-
thuiswerkers (denk aan de zorgsector), hetgeen de kans op een burn-out 
vergroot.7 Met andere woorden, in de coronacrisis zijn bepaalde arbeidsri-
sico’s in korte tijd vergroot.

1.2 Werkgeversaansprakelijkheid

Tegen de achtergrond van het publieke belang om negatieve (financiële) 
gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te ondervangen,8 rijst de 

2 Zie voor de actuele cijfers over het aantal ziekenhuisopnames en het aantal over-
ledenen ‘Ontwikkeling COVID-19 in grafieken’, RIVM (laatst geraadpleegd op 
29 mei 2021). 

3 ‘Long (langdurige) COVID’, RIVM; ‘Gesloopt door corona: wat covid-19 op 
lange termijn met je lichaam doet’, NOS 7 augustus 2020; ‘Long covid, hoe 
patiënten lang in de kreukels liggen: Fietsen lukt nog niet’, Het Parool 9 april 
2021; ‘Tienduizenden jonge, gezonde mensen gesloopt door corona: ik neem 
afscheid van wie ik was’, AD 11 februari 2021.

4 RIVM rapport 2021, p. 26.
5 Oude Hengel e.a. 2021, p. 15 en 29.
6 Oude Hengel e.a. 2021, p. 33.
7 ‘CNV-onderzoek: werkdruk hoger dan ooit door coronacrisis’, CNV 9 juli 

2020 (laatst geüpdatet op 31 maart 2021); Oude Hengel e.a. 2021, p. 18 en 29; 
Van Echtelt 2014, p. 19.

8 In de coronacrisis zijn immers allerlei regelingen opgezet om de financiële nade-
len van de crisis en de in dat verband getroffen overheidsmaatregelen te onder-
vangen. Een parallel kan worden getrokken naar werknemersschade, zie ook 
Heida 2021, par. 6. Voorbeelden van dergelijke regelingen zijn de NOW, TVL 
en de Belastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten. Zie 
voor een overzicht www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele- 
regelingen/overzicht-financiele-regelingen. 
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vraag in hoeverre werknemers juridisch beschermd worden tegen arbeids-
gerelateerde schade die opgelopen is als gevolg van de extra gezondheids-
risico’s die de coronacrisis met zich brengt. Voor de werknemer bestaat de 
mogelijkheid om zijn werkgever aansprakelijk te stellen voor de door hem 
geleden arbeidsgerelateerde schade op grond van artikel 7:658 BW. In de 
literatuur is echter de verwachting uitgesproken dat het werkgeversaan-
sprakelijkheidsregime van artikel 7:658 BW weinig soelaas zal bieden met 
betrekking tot coronagerelateerde schade vanwege de reeds bekende moei-
lijkheden inzake causaliteit en zorgplichtschending.9 Sinds de invoering 
van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)10 in 2020 geldt 
artikel 7:658 BW ook voor de meeste ambtenaren.11 Er zijn evenwel ver-
schillende rechtspositionele regelingen in cao’s opgenomen die reeds golden 
vóór de invoering van de Wnra.12 Sommige van deze regelingen kennen, in 
afwijking van artikel 7:658 BW, een vorm van risicoaansprakelijkheid met 
betrekking tot dienstongevallen en beroepsziekten.13

In deze bijdrage wordt onderzocht welke aansprakelijkheidsrechtelijke knel-
punten zich het sterkst doen gevoelen voor werknemers en ambtenaren14 als 
het aankomt op verhaal van coronagerelateerde werknemersschade op de 
werkgever. Met de focus op deze veelomvattende actualiteit zal dit onder-
zoek het werkgeversaansprakelijkheidsrecht vanuit een nieuw perspectief 
bekijken. Een en ander is des te meer van belang als men in ogenschouw 
neemt dat in de toekomst meer pandemieën worden verwacht.15

1.3 Alternatieve compensatiewijzen?

In de literatuur en door de FNV is bepleit dat, vanwege de problematische 
werkgeversaansprakelijkheidsroute, een publiek gefinancierde compensa-
tieregeling moet worden geïntroduceerd, specifiek voor zorgmedewerkers 

9 Hartlief 2020, p. 2309; Barentsen & Sagel 2020, p. 2729-2730; Overheul, Rijn-
hout & Van den Bos 2020, p. 1880; Bots e.a. 2021, par. 13.12.

10 Stb. 2017, 123.
11 Barentsen & Sagel 2017, p. 2605; Postma 2020, p. 240. 
12 Postma 2020, p. 239; Wies 2020, p. 31. Voor de enkele specifieke ambtenaren 

die niet onder de Wnra vallen, bestaan er ook rechtspositionele regelingen.
13 Vgl. Lindenbergh 2016, nr. 1.
14 Hoewel ambtenaren sinds de Wnra ook werknemers zijn, is de benaming ‘amb-

tenaar’ niet veranderd, reden waarom zij in dit onderzoek ook als zodanig wor-
den aangeduid. Zie hierover Kamerstukken II 2010/11, 32550, nr. 3, p. 1 en 
Kamerstukken II 2010/11, 32550, nr. 6, p. 1.

15 Lammerse 2020.
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die schade lijden door een coronabesmetting.16 In feite wordt verdedigd 
dat onder de coronaomstandigheden niet kan worden vastgehouden aan de 
klassieke aansprakelijkheidsrechtelijke verhouding waarin de werknemer 
zijn werkgever aansprakelijk moet stellen en dat een publieke verantwoor-
delijkheid tot compensatie bestaat. Al eerder is met betrekking tot verschil-
lende beroepsziekten gediscussieerd over het (gedeeltelijk) afstappen van 
deze ‘klassieke’ aansprakelijkheidsverhouding.17 Met het oog hierop kan 
de vraag worden gesteld of dit ook in het licht van de coronacrisis een zin-
nige gedachte is, niet alleen voor door zorgmedewerkers geleden schade als 
gevolg van een coronabesmetting, maar voor schade van werknemers als 
gevolg van een gezondheidscrisis in de breedste zin van het woord.

Daarnaast rijst de vraag wat het alternatief zou zijn voor de verhouding 
zoals wij die nu kennen. Men kan zich afvragen of de voorgestelde compen-
satieregeling een adequaat ‘werknemerbeschermend’ alternatief kan bieden 
voor de aansprakelijkheidsrechtelijke route wegens de daaraan verbonden 
nadelen en risico’s, waaronder het gevaar van precedentwerking.18 Kunnen 
er meer adequate oplossingen worden aangedragen? In deze bijdrage zul-
len, naast de voorgestelde compensatieregeling, ook andere manieren van 
werknemerscompensatie worden onderzocht.

1.4 De centrale vraag

Centraal in dit onderzoek staat de tweeledige vraag:

1) Welke knelpunten doen zich in het huidige systeem van werkgeversaan-
sprakelijkheid het sterkst gevoelen met betrekking tot het kunnen nemen 
van verhaal op werkgevers door werknemers en ambtenaren die werk-
nemersschade oplopen als gevolg van een gezondheidscrisis?; en
2) Welke compensatiewijzen kunnen worden aangedragen die een adequaat 
alternatief kunnen bieden voor het huidige systeem?

Onder het begrip ‘gezondheidscrisis’ versta ik: een periode van ernstige 
verstoring van de maatschappij die voortvloeit uit een bedreiging van de 
menselijke gezondheid en die onder onzekere omstandigheden dringend 

16 Zie de brief van FNV op 7 april 2021 als bijlage bij het artikel ‘FNV vraagt 
ministers om COVID-19 fonds en herstelplan voor zorg & welzijn’, FNV 7 april 
2021; Rijnhout & Van den Bos 2020, p. 1880.

17 Faure & Hartlief 1998, p. 1135-1142; Waterman 2009, p. 363-390; Hebly 
2021, p. 1-3; Bots e.a. 2021, par. 13.10.

18 Hebly 2021, p. 1; Overheul, Rijnhout & Van den Bos 2020, p. 1882.
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optreden van de autoriteiten vereist.19 De coronacrisis zal in dit onderzoek 
als vertrekpunt worden genomen, waarbij drie schadecategorieën aan de 
orde komen die in de coronacrisis het meest in het oog springen, te weten 
i) schade als gevolg van een coronabesmetting, ii) psychische overbelasting 
en iii) fysieke overbelasting door thuiswerken.20

Met betrekking tot de knelpunten zal met name worden gekeken naar de 
causaliteit en de zorgplicht, de meest wezenlijke onderdelen van artikel 
7:658 BW. Aan de hand van de voor- en nadelen van verschillende alterna-
tieve compensatiewijzen zal vervolgens worden bekeken welk alternatief, 
bezien vanuit het perspectief van werknemersbescherming, in een gezond-
heidscrisis zoals de huidige coronacrisis een adequate manier is voor com-
pensatie van werknemersschade.

1.5 Leeswijzer

Allereerst worden in paragraaf 2 de knelpunten bij werkgeversaansprake-
lijkheid voor ‘gewone’ werknemers uiteengezet, waarna in paragraaf 3 op 
vergelijkbare wijze de knelpunten bij werkgeversaansprakelijkheid voor 
ambtenaren worden besproken. In paragraaf 4 wordt onderzocht of er ade-
quate alternatieve manieren van werknemerscompensatie denkbaar zijn. 
In paragraaf 5 ten slotte volgt de beantwoording van de centrale vraag.

2 Werkgeversaansprakelijkheid voor gezondheidsschade bij 
‘gewone’ werknemers in een gezondheidscrisis

2.1 Algemeen

In deze paragraaf staat de aansprakelijkheid van de werkgever voor door de 
werknemer geleden schade centraal. De werkgever is op grond van artikel 
7:658 lid 2 BW aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uit-
oefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorg-
plicht is nagekomen of de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet 
of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De schade van de werk nemer 
kan bestaan uit schade door een arbeidsongeval of een beroepsziekte, 

19 Dit betreft geen officiële definitie van een gezondheidscrisis, daar deze niet be-
staat. In woordenboeken zoals Van Dale, Prisma woordenboek en Cambridge 
Dictionary wordt een ‘gezondheidscrisis’ of ‘health crisis’ niet gedefinieerd. De 
in deze bijdrage gehanteerde definitie is gebaseerd op de definitie van Law In-
sider, te raadplegen op: www.lawinsider.com/dictionary/health-crisis. 

20 Zie ook Bots e.a. 2021, par. 13.5.
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maar in het geval van een gezondheidscrisis zal het met name gaan om 
beroepsziekten. Een gezondheidscrisis zal immers met name ten aanzien 
van beroepsziekten nieuwe vragen doen rijzen, nu er nieuwe ziekten, zoals 
COVID-19, ontstaan en al bestaande ziekten en aandoeningen, zoals een 
burn-out of RSI, door de gezondheidscrisis sneller worden opgelopen.21

Allereerst zal de werknemer, om de werkgever aansprakelijk te kunnen 
stellen, moeten stellen (en zo nodig bewijzen) dat er een causaal verband 
bestaat tussen de schade en de werkzaamheden. Bij beroepsziekten is het 
causaal verband tussen de schade en het werk vaak lastig aan te tonen, 
omdat veel beroepsziekten moeilijk verifieerbaar zijn, een lang tijdsverloop 
kennen en verschillende oorzaken kunnen hebben.22 In verband met deze 
problematiek bestaat de zogenoemde ‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’, 
die – kort gezegd – inhoudt dat het causaal verband wordt vermoed aanwe-
zig te zijn als de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. De werknemer 
moet, voor de toepasselijkheid van deze regel, aantonen dat hij gedurende 
zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke 
omstandigheden en dat hij lijdt aan een ziekte die door de omstandig heden 
kan zijn veroorzaakt, met dien verstande dat het verband tussen de omstan-
digheden en de ziekte niet te onzeker of te onbepaald mag zijn.23

Een andere manier om de werknemer tegemoet te komen in het bewijs van 
causaal verband is proportionele aansprakelijkheid. Wanneer niet kan wor-
den vastgesteld of de schade is veroorzaakt door een tekortkoming van 
de werkgever in zijn zorgplicht of door een oorzaak daarbuiten (of een 
combinatie daarvan), kan de schade worden verdeeld tussen de werknemer 
en de werkgever naar rato van de kans dat de schade is veroorzaakt door 
de tekortkoming dan wel door een andere oorzaak.24 Daarbij mag de kans 

21 Zie Houweling e.a. 2018, p. 626; Verheij 2019, nr. 43a; Asser/Heerma van Voss 
7-V 2020/249. 

22 Van Dijk & Veendrick 2013, p. 127; Lindenbergh 2016, nr. 16 en 18; Festen- 
Hoff 2009, par. 1; Alt 2017, par. 9.4.3 en 9.4.6; Verheij 2019, nr. 43a; Bots e.a. 
2021, par. 13.9.

23 HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8369, r.o. 5.4 (Unilever/Dik
mans); HR 23 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW6166, r.o. 3.4.2 (Havermans/
Luyckx); HR 9 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF8875, r.o. 5.17 (Lands
kroon/BAM); HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, r.o. 4.1.2 en 4.1.3 
(Lansink/Ritsma); HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1717, r.o. 4.2.2 en 
4.2.3 (SVB/Van de Wege); HR 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:536, r.o. 3.3.2 
(X/Gemeente Rheden).

24 HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092, r.o. 3.13 (Nefalit/Karamus); 
Van Dijk & Veendrick 2013, p. 136; Lindenbergh 2016, nr. 19. Opmerking 
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dat het werk de oorzaak is van de ziekte niet zeer klein, maar ook niet zeer 
groot zijn.25 Het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid is aldus, 
in tegenstelling tot de alles-of-niets benadering van de arbeidsrechtelijke 
omkeringsregel, een verdelende oplossing voor de onzekerheid omtrent 
causaliteit.

Als de werknemer het causaal verband aannemelijk heeft gemaakt, kan 
de werkgever, om aan aansprakelijkheid te ontsnappen, proberen aan te 
tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen.26 Op de werkgever rust de in 
artikel 7:658 lid 1 BW opgenomen zorgplicht om datgene te doen wat rede-
lijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt, waar-
bij de geschreven regelgeving als minimumnorm geldt.27 Het hangt van de 
omstandigheden af welke maatregelen de werkgever precies moet treffen.28

In paragraaf 2.2 tot en met 2.4 zal, aan de hand van de drie genoemde 
schadecategorieën, onderzocht worden welke knelpunten zich het scherpst 
manifesteren in tijden van een gezondheidscrisis zoals de coronacrisis bij de 
verschillende onderdelen van artikel 7:658 BW, in het bijzonder het causaal 
verband en de zorgplicht.

verdient dat dit leerstuk met terughoudendheid moet worden toegepast, zie HR 
24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1799, r.o. 3.8 (Fortis/Bourgonje); 
Van Dijk & Veendrick 2013, p. 136.

25 HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, r.o. 4.3.2 (Lansink/Ritsma); 
 Lindenbergh 2016, nr. 19; Akkermans & Van Dijk 2012, par. 2 en 8; Uijen & 
Te Bogt 2021, par. 2.3. 

26 De werkgever kan zich ook verweren met de stelling dat de ziekte in belang-
rijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, 
maar hiervan zal vrijwel nooit sprake zijn doordat ‘opzet of bewuste roekeloos-
heid’ zeer strikt wordt geïnterpreteerd, zie voor meer hierover HR 20 september 
1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2142, r.o. 3.4 (Pollemans/Hoondert); Houweling 
e.a. 2018, p. 656-659. Daarnaast kan de werkgever zich nog verweren met de 
(zeldzame) stelling dat er geen causaal verband aanwezig is tussen de schade en 
de schending van de zorgplicht, zie hierover Houweling e.a. 2018, p. 655.

27 Asser/Heerma van Voss 7-V 2020/251; Alt 2017, par. 9.5.3; Houweling e.a. 
2018, p. 641; Kroon & De Casparis (online in Kluwer Navigator, actueel t/m 
7  januari 2021), par. 12.8.5; Lindenbergh 2016, nr. 25.2; HR 12 december 
2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3129, r.o. 3.5.2 (Maatzorg de Werven/van der 
Graaf). 

28 Hierbij spelen de kelderluikfactoren een rol, te weten de aard van de werk-
zaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking en de 
ernst van de gevolgen en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen vei-
ligheidsmaatregelen, zie HR 11 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3313, 
r.o.  3.3.2 (Bayar/Wijnen); Alt 2017, par. 9.5.3; Lindenbergh 2016, nr. 26.1; 
Houweling e.a. 2018, p. 642.
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2.2 Coronabesmetting

2.2.1 Algemeen

Sinds begin 2020 bestaat er een nieuw arbeidsrisico: het risico op besmet-
ting met het coronavirus.29 Een nieuwe beroepsziekte, COVID-19, is ont-
staan, die bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) kan 
worden gemeld.30 Vergeleken met andere beroepsziekten is COVID-19 een 
enigszins vreemde eend in de bijt. Waar de werknemer bij een beroepsziekte 
zoals mesothelioom nagenoeg altijd schadeposten ex artikel 6:95 BW zal 
hebben, gelet op de ernstige gevolgen van de ziekte, ligt dat in het geval van 
COVID-19 anders doordat legio mensen geen tot weinig ziekteverschijnse-
len vertonen. Daarom is het van belang in het achterhoofd te houden dat 
niet alleen moet worden aangetoond dat een coronabesmetting op het werk 
is opgelopen, maar ook dat deze besmetting tot gevolg heeft gehad dat de 
werknemer schade heeft geleden.

2.2.2 Causaal verband

Het aantonen van causaal verband tussen het werk en de schade zal net als 
bij bepaalde andere beroepsziekten ook in geval van COVID-19 zeer lastig 
zijn, zo niet lastiger. Immers, een coronabesmetting kan in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld mesothelioom nagenoeg overal zijn opgelopen: thuis, bij 
familiebezoek, in de winkel, in het openbaar vervoer en zelfs via de pakket-
bezorger.

Mijns inziens zal de arbeidsrechtelijke omkeringsregel hier slechts in 
beperkte mate uitkomst kunnen bieden, aangezien de Hoge Raad heeft 
geoordeeld dat voor het vermoeden van een causaal verband geen plaats 
is wanneer het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstan-
digheden te onzeker of te onbepaald is.31 Er moet, zoals A-G Drijber het 

29 Het blijkt ook dat de werkvloer geregeld als mogelijke plaats van coronabesmet-
ting wordt opgegeven, zie RIVM rapport 2021, p. 26.

30 Zie hierover Heida 2021, par. 1.
31 HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, r.o. 4.1.2 en 4.1.3 (Lansink/ 

Ritsma); HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1717, r.o. 4.2.2 & 4.2.3 
(SVB/Van de Wege). Wanneer dit verband exact te onzeker of te onbepaald 
is, is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. In elk geval 
speelt een rol datgene wat in het algemeen bekend is omtrent de ziekte en haar 
oorzaken, alsmede omtrent de veiligheidsnorm die het gevaar beoogde te voor-
komen, zie Concl. A-G B.J. Drijber, ECLI:NL:PHR:2017:1432, onder 3.12, bij 
HR 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:536 (X/Gemeente Rheden).
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verwoordt, ‘een behoorlijke mate van waarschijnlijkheid’ bestaan dat de 
ziekte op het werk is opgelopen.32 Bij een coronabesmetting zal het, zoals 
gezegd, vaak heel moeilijk zijn om dat aan te tonen. Als de werknemer 
kan aantonen dat hij, enkele dagen nadat hij heeft gewerkt met of in de 
buurt van besmette collega’s of cliënten, zelf besmet is met het corona-
virus en uit bron- en contactonderzoek geen andere mogelijke belangrijke 
bronnen van besmetting naar voren zijn gekomen, acht ik het aannemelijk 
dat de arbeidsrechtelijke omkeringsregel zal worden toegepast.33 Daarbij 
verwacht ik dat hoe meer collega’s en/of cliënten besmet zijn, hoe eerder 
de omkeringsregel zal worden toegepast, aangezien dit de aannemelijkheid 
van een causaal verband vergroot. Hiermee wordt acht geslagen op de duur 
en intensiteit van de blootstelling aan het gevaar op het werk en de duur en 
intensiteit van de blootstelling aan het gevaar buiten het werk, iets wat de 
Hoge Raad van belang acht.34

Als de arbeidsrechtelijke omkeringsregel geen toepassing vindt, zou het 
leerstuk van proportionele aansprakelijkheid mijns inziens soelaas kunnen 
bieden.35 Nu de kans dat COVID-19 is veroorzaakt door de geschonden 
norm niet zeer klein noch zeer groot mag zijn, moeten er naar ik meen wel 
concrete aanwijzingen zijn dat de werknemer in aanraking is geweest met 
een besmet persoon en moet er sprake zijn van schending van een norm die 
besmetting beoogde te voorkomen.36

2.2.3 Zorgplicht

In de wet is al een bepaling opgenomen over de in het kader van COVID-19 
te nemen maatregelen die de ondergrens van de zorgplicht vormt: de werk-
gever zal maatregelen moeten nemen met het oog op (het in acht nemen 
van) van hygiënische voorzieningen, voorlichting en onderricht moeten 
verstrekken ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus en moeten 
toezien op de naleving van de genomen maatregelen.37

32 Concl. A-G B.J. Drijber, ECLI:NL:PHR:2017:1432, onder 3.13, bij HR 6 april 
2018, ECLI:NL:HR:2018:536 (X/Gemeente Rheden). Zie ook T. Hartlief, on-
der 13, annotatie bij HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721 (Lansink/
Ritsma).

33 Zie ook Heida 2021, par. 6; Nuijten 2020, p. 26-27. 
34 HR 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:536, r.o. 3.3.3 (X/Gemeente Rheden).
35 Zie ook Nuijten 2020, p. 27.
36 HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, r.o. 4.3.2 (Lansink/Ritsma); 

 Lindenbergh 2016, nr. 19; Akkermans & Van Dijk 2012, par. 2 en 8.
37 Art. 3.2a lid 3 Arbeidsomstandighedenbesluit.
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Daarnaast is van belang dat de werkgever niet alleen maatregelen moet 
treffen tegen de gevaren die hij kent, maar ook tegen de gevaren die hij 
behoort te kennen.38 De werkgever heeft in dat kader de plicht om een 
risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen die in de coronacrisis ver-
nieuwd zal moeten worden ingevolge de veranderde risico’s.39 Hierbij is 
mijns inziens van belang dat de werkgever rekening moet houden met het 
ervaringsfeit van de verslappende aandacht.40 Immers, werknemers kunnen 
geneigd zijn om, naarmate de coronacrisis langer duurt, nonchalant met 
maatregelen om te gaan, bijvoorbeeld door een mondkapje enkel over de 
mond (en niet ook over de neus) te dragen of door geen anderhalve meter 
afstand te houden waar dit wel mogelijk is. Dit brengt mee dat hoge eisen 
worden gesteld aan beschermingsmaatregelen en toezicht op de naleving 
van genomen maatregelen.41 Het is duidelijk dat van de werkgever in dit 
verband meer wordt verwacht dan het verwijzen naar en zelf naleven van 
de RIVM-adviezen.42 Wat dat precies inhoudt, is verder afhankelijk van de 
omstandigheden. Aldus zal de invulling van de zorgplicht per beroepsgroep 
verschillen. Aan zorgmedewerkers zal de werkgever bijvoorbeeld eerder 
gehouden zijn om meer en beter beschermingsmateriaal te verstrekken dan 
aan supermarktmedewerkers.43

Voorts speelt bij het bepalen van de zorgplicht een tijdsaspect. Om te bepa-
len of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, moet worden bekeken 
wat redelijkerwijze van hem kon worden verwacht op het moment van het 
veroorzaken van de schade. Vaak zal het evenwel niet gemakkelijk zijn om 
te bepalen of iets in het verleden als (on)verantwoord werd beschouwd.44 
Het probleem van hindsight bias (wijsheid achteraf) kan zich voordoen en 

38 Houweling e.a. 2018, p. 638. De werkgever zal niet aansprakelijk zijn voor 
risico’s die hij niet kon kennen, tenzij hij nalaat maatregelen te treffen met be-
trekking tot risico’s die hem bekend waren of bekend hoorden te zijn en door dit 
nalaten de kans op verwezenlijking van het onbekende risico in aanmerkelijke 
mate is verhoogd, zie hierover HR 25 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:AD1907, 
r.o. 3.6 (Cijsouw/De Schelde I); Lindenbergh 2016, nr. 26.2.

39 Zie art. 5 Arbeidsomstandighedenwet en art. 4.85 Arbeidsomstandigheden-
besluit; Heida 2021, par. 2.1.

40 Zie ook Alt 2017, par. 9.5.6 en 9.5.13.
41 Lindenbergh 2016, nr. 26.3; Houweling e.a. 2018, p. 646.
42 Zie ook Heida 2021, par. 2.2.
43 Zie ook Bots e.a. 2021, par. 13.12; Overheul, Rijnhout & Van den Bos 2020, 

p. 1881.
44 Immers, iets wat vroeger als verantwoord werd gezien, kan met de kennis van 

nu soms als onverantwoord worden beschouwd en omgekeerd, zie Lindenbergh 
2016, nr. 24; Van Boom & Barendrecht 2000, p. 45-46.

Content.indd   94Content.indd   94 29 Nov 2021   10:13:1129 Nov 2021   10:13:11



95

IV  Compensatie van werknemersschade in tijden van gezondheidscrisis

is specifiek relevant in de categorie ‘coronabesmetting’, aangezien het coro-
navirus een nieuwe ziekte is en op basis van (snel ontwikkelend) voort-
schrijdend inzicht wordt bepaald welke beschermingsmaatregelen nodig en 
nuttig zijn. Zo kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld of in april 2020 
al van de werkgever kon worden verwacht dat hij zijn werknemers (buiten 
de medische sector) opdroeg om mondkapjes te gebruiken. Enerzijds kan 
worden gesteld dat dat niet zo is, nu het RIVM het dragen van mondkapjes 
destijds niet adviseerde. Anderzijds kan (met de kennis van nu) worden 
gesteld dat dit destijds wel kon worden verwacht, daar de werkgever in het 
door het buitenland gevoerde beleid omtrent mondkapjes aanleiding had 
moeten zien om in bepaalde risicovolle situaties uit voorzorg meer te doen 
dan enkel het advies van het RIVM opvolgen.45

In de jurisprudentie en literatuur met betrekking tot de asbestproblema-
tiek, waarin hindsight bias een grote rol speelt, wordt uitgegaan van een 
zware zorgplicht, ook met betrekking tot het verleden, waarbij de werk-
gever zich onder meer proactief moest opstellen, zich moest laten informe-
ren door deskundigen en moest onderzoeken wat in het buitenland bekend 
was omtrent het gevaar.46 In verband met het feit dat het bij een corona-
besmetting om een heel ander soort situatie gaat, te weten een onbekend en 
onvoorzien gevaar dat plotseling voor alle werkgevers in de wereld optreedt 
ten opzichte van een situatie waarin de werkgever ‘kiest’ om met bepaalde 
(potentieel risicovolle) stoffen te werken, kan deze zware zorgplicht mijns 
inziens niet direct worden doorgetrokken naar de COVID-19-context. Het 
lijkt mij dan ook aannemelijk dat de werkgever zijn zorgplicht niet of min-
der snel zal hebben geschonden in de categorie ‘coronabesmetting’ als zijn 
werknemers bijvoorbeeld in de beginfase van de coronacrisis onvoldoende 
beschermd hebben gewerkt, doordat de werkgever, in verband met de plot-
selinge veranderingen, onvoldoende (geschikt) beschermingsmateriaal tot 
zijn beschikking had of doordat hij nog niet kon weten welk beschermings-
materiaal geschikt was.47 Terugkijkend kon in een later stadium van de 
coronacrisis mijns inziens meer van de werkgever worden verwacht, voor 
zover de werkgever inmiddels wel tijd had gehad om onderzoek te doen 

45 Zie over de problematiek omtrent mondkapjes ‘Mondkapjes volgens RIVM niet 
zinvol, standpunt andere landen verandert’, NU 3 april 2020; ‘Een mondkapje 
verplichten is niet zinvol, zelfs niet als er genoeg zijn’, NOS 16 april 2020.

46 HR 6 april 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB9376, r.o. 3.4 (Janssen/Nefabas); Van 
Boom 2001, par. 3.1; Hartlief 2005, onder 6-8. Hartlief haalt aan dat de hind
sight bias waarschijnlijk de oorzaak is van de werknemersvriendelijke recht-
spraak, zie Hartlief 2005, onder 2.

47 Zie ook Overheul, Rijnhout & Van den Bos 2020, p. 1881.
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naar voor zijn bedrijf geschikte maatregelen en om die maatregelen ook 
daadwerkelijk te treffen en in de maatschappij inmiddels ook meer bekend 
was geworden over de doeltreffendheid van beschermingsmaatregelen.

2.3 Fysieke overbelasting door thuiswerken

2.3.1 Algemeen

Om het aantal coronabesmettingen onder controle te houden zijn zeer veel 
werknemers op voorschrift van de overheid in de coronacrisis thuis gaan 
werken. Thuiswerken heeft hiermee een enorme boost gekregen.48 Door 
het thuiswerken lopen de werknemers echter risico’s, zoals het gevaar van 
fysieke overbelasting door een ongeschikte werkplek, het vervagen van de 
werk-privébalans, overwerken en minder pauzes nemen.49 Vanwege deze 
risico’s is de verwachting dat RSI-klachten en/of burnouts zullen toene-
men.50 Uit onderzoek is ook al gebleken dat het aantal werknemers met 
rug-, nek- en armklachten is gestegen sinds het uitbreken van de crisis.51 
In deze paragraaf wordt fysieke overbelasting besproken, in paragraaf 2.4 
komt psychische overbelasting aan de orde.

2.3.2 Causaal verband

Het zal moeilijk zijn om aan te tonen dat RSI-klachten zijn ontstaan door 
de (thuis)werkzaamheden, aangezien de ziekte veelal niet medisch objecti-
veerbaar is en veel verschillende mogelijke oorzaken kan hebben.52 Daar-
door zal ook de arbeidsrechtelijke omkeringsregel, met de ondergrens van 
‘een behoorlijke mate van waarschijnlijkheid’, niet snel kunnen worden 
toegepast.53 Enkel als de omstandigheden in een specifiek geval met zich 
brengen dat zeer aannemelijk is dat er een causaal verband bestaat, zal deze 
omkeringsregel toepassing kunnen vinden.54 Het leerstuk van proportio-

48 Oude Hengel e.a. 2021, p. 14, 15 & 27.
49 Van den Heuvel e.a. 2021, p. 16-18.
50 De genoemde risico’s van thuiswerken zijn immers risicofactoren voor het op-

lopen van RSI en/of een burn-out, zie Gezondheidsraad advies 2000, p. 40-43, 
respectievelijk Van Echtelt 2014, p. 19.

51 ‘CNV-onderzoek: thuiswerker vaker last van fysieke klachten’, CNV 26 okto-
ber 2020 (laatst geüpdatet op 31 maart 2021); SER verslag 2020, p. 17 en 23.

52 Gezondheidsraad advies 2000, p. 19 en 22.
53 Huijsmans-Zwijnenburg & Bos-Bremmer 2021, p. 22; Van der Kroon 2013, 

par. 4; T. Hartlief, onder 21-23, annotatie bij HR 7 juni 2013, ECLI:NL: 
HR:2013:BZ1721 (Lansink/Ritsma).

54 Van der Kroon 2013, par. 4.
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nele  aansprakelijkheid zal hier mijns inziens in sommige gevallen uitkomst 
kunnen bieden. Wanneer de werkgever bijvoorbeeld onvoldoende maatre-
gelen heeft getroffen om de werknemer thuis van een goede werkplek te 
voorzien en de werknemer weinig privéactiviteiten uitvoert die RSI-klach-
ten kunnen veroorzaken, zal de werknemer naar verwachting aannemelijk 
kunnen maken dat er een goede kans bestaat dat RSI-klachten zijn ontstaan 
door deze zorgplichtschending. In zo’n geval bestaat er een solide grond om 
de onzekerheid van het causaal verband over de werknemer en werkgever te 
verdelen naar de mate van waarschijnlijkheid dat RSI-klachten zijn veroor-
zaakt door privéactiviteiten dan wel de werkzaamheden.

2.3.3 Zorgplicht

De mate van zeggenschap en de instructiebevoegdheid van de werkgever 
zijn van belang bij het invullen van de zorgplicht.55 Hoewel de werk gever 
minder zeggenschap en instructiebevoegdheden heeft bij thuiswerken, 
moet hij nog steeds zorgdragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandig-
heden, zij het in mindere mate dan op de niet-thuiswerkplek.56 Van belang 
is dat de werkgever de plicht heeft om te zorgen voor een ergonomische 
werkplek, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd,57 bij-
voorbeeld wanneer werknemers incidenteel voor korte tijd thuiswerken.58 
Deze uitzondering gaat tijdens de coronacrisis voor veel werknemers ech-
ter niet op, omdat de meeste werknemers maanden achter elkaar hebben 
thuisgewerkt.59 De werkgever zal dan ook middelen moeten verstrekken 
om de thuiswerkplek ergonomisch verantwoord in te richten, voor zover de 
werknemer hier nog niet over beschikt.

55 Lindenbergh 2016, nr. 22; Alt 2017, par. 9.5.11.
56 Lindenbergh 2016, nr. 13. Thuiswerken valt onder plaatsonafhankelijke arbeid 

als bedoeld in art. 1.43 Arbeidsomstandighedenbesluit, waarvoor het verlichte 
arbeidsomstandighedenregime van afd. 10 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit geldt. De werkgever hoeft dan niet meer te voldoen aan de algemene 
eisen ten aanzien van bijvoorbeeld brandgevaar, elektrische installaties, verlich-
ting, etc., zie hierover Ten Broeke & Baijens 2019, p. 17; Kroon & De Casparis 
(online in Kluwer Navigator, actueel t/m 7 januari 2021), par. 11.9.1. 

57 Art. 1.47 lid 2 jo. 5.4 Arbeidsomstandighedenbesluit. Overigens gelden inge-
volge hoofdstuk 5 Arbeidsomstandighedenregeling nog specifieke regels met 
betrekking tot apparatuur, meubilair en inrichting van de werkplek voor beeld-
schermwerk, zie hierover Kroon & De Casparis (online in Kluwer Navigator, 
actueel t/m 7 januari 2021), par. 11.9.6.

58 Ten Broeke & Baijens 2019, p. 17; Huijsmans-Zwijnenburg & Bos-Bremmer 
2021, p. 19.

59 Aldus ook Huijsmans-Zwijnenburg & Bos-Bremmer 2021, p. 19.
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Wel meen ik dat de werkgever, in verband met het feit dat werknemers 
in korte tijd massaal zijn gaan thuiswerken, een redelijke termijn moet 
worden gegund om dergelijke middelen te verstrekken. Ook hier speelt 
het tijdsaspect dus een rol: hoe langer het thuiswerken duurt, hoe meer 
van de werkgever kan worden verwacht ten aanzien van het verstrekken 
van thuiswerkvoorzieningen. Zeker wanneer duidelijk wordt dat het thuis-
werkvoorschrift nog voor een onbepaalde tijd zal gelden. Daarnaast zal de 
werkgever de werknemer moeten informeren over de manier waarop de 
thuiswerkplek verantwoord ingericht kan worden, moeten instrueren om 
de in dat verband gegeven aanwijzingen na te leven en moeten controleren 
of de werknemer aan zijn aanwijzingen voldoet.60

2.4 Psychische overbelasting

2.4.1 Algemeen

Hoewel het aantal burnouts vooralsnog niet lijkt te zijn gestegen,61 is de 
kans dat meer werknemers in de nabije toekomst een burn-out oplopen als 
gevolg van de coronacrisis zeker aanwezig.62 Zo lopen thuiswerkers, zoals 
in paragraaf 2.3.1 genoemd, risico op overwerk en het vervagen van de 
grens tussen privé en werk.63 Verder is voor zowel thuiswerkers als niet- 
thuiswerkers in verschillende beroepsgroepen de werkdruk gestegen.64 
Bovendien zijn mentale klachten onder werknemers toegenomen.65 In deze 
paragraaf zal daarom nader worden ingegaan op de aansprakelijkheids-
rechtelijke aspecten van het causaal verband en de zorgplicht bij psychische 
overbelasting.66

60 Huijsmans-Zwijnenburg & Bos-Bremmer 2021, p. 19; Jansen 2011. De werk-
gever kan daarbij bijv. gebruikmaken van een door de werknemer ondertekende 
overeenkomst in combinatie met het periodiek evalueren van de arbeidsomstan-
digheden, zie hierover Kroon & De Casparis (online in Kluwer Navigator, actu-
eel t/m 7 januari 2021), par. 11.9.3 en 11.9.8.

61 SER verslag 2020, p. 17 en 23.
62 Dit met het oog op de oorzaken van een burn-out, zie Van Echtelt 2014, p. 19. 

Het CNV stelt ook dat steeds meer werknemers tegen een burn-out aanzit-
ten, zie ‘CNV-onderzoek: coronacrisis jaagt honderdduizenden werkenden een 
burn-out in’, CNV 12 mei 2021.

63 Van den Heuvel e.a. 2021, p. 16-18.
64 ‘CNV-onderzoek: werkdruk hoger dan ooit door coronacrisis’, CNV 9 juli 

2020 (laatst geüpdatet op 31 maart 2021); Oude Hengel e.a., p. 18.
65 SER verslag 2020, p. 17 en 23.
66 In verband met het feit dat het bij deze schadecategorie gaat om psychische 

of psychosomatische klachten, verdient opmerking dat ook psychische schade 
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2.4.2 Causaal verband

Bij psychische overbelasting is het aantonen van een causaal verband met 
de werkzaamheden lastig doordat de klachten kunnen worden veroorzaakt 
door verschillende omstandigheden, waaronder privéomstandigheden.67 Ik 
verwacht dat het in de coronacrisis in sommige gevallen nóg lastiger zal 
zijn om een causaal verband aan te tonen, omdat de coronacrisis ook in de 
privésfeer meer risico’s op psychische klachten met zich brengt.68 Het zal 
derhalve meer discutabel zijn of de overbelasting is veroorzaakt door werk-
omstandigheden. Dit geldt mijns inziens des te meer voor thuiswerkers, 
nu voor hen de grens tussen privé en werk sneller vervaagt.69 De arbeids-
rechtelijke omkeringsregel biedt, gelet op de ondergrens van de regel, nor-
maal al weinig uitkomst door het multicausale ziektebeeld van psychische 
overbelasting,70 maar zal met het oog op het bovenstaande naar mijn ver-
wachting nog minder vaak soelaas bieden bij psychische overbelasting die 
(mede) samenhangt met de coronacrisis. Het leerstuk van proportionele 
aansprakelijkheid zal waarschijnlijk in de meeste gevallen ook geen uit-
komst bieden in verband met het feit dat weinig concreet is wanneer van 
een zorgplichtschending kan worden gesproken, waardoor onduidelijk is of 
en in hoeverre de psychische klachten zijn veroorzaakt door een zorgplicht-
schending.71

2.4.3 Zorgplicht

De werkgever dient maatregelen te treffen om psychosociale arbeidsbelas-
ting te voorkomen of te beperken en dient werknemers te informeren over 
risico’s en de in dat verband te treffen maatregelen.72 Ingevolge het feit dat 
de wettelijke voorschriften wat dit aspect van werknemersschade betreft 

via art. 7:658 BW kan worden verhaald, zie HR 11 maart 2005, ECLI:NL: 
HR:2005:AR6657, r.o. 4.1.2 (ABN AMRO/Nieuwenhuys).

67 Lindenbergh 2003, onder 46 en 48-49; Vegter 2008.
68 ‘Voortdurende coronacrisis leidt tot toename psychische klachten en behoefte 

aan perspectief’, Trimbos Instituut 25 februari 2021.
69 Zie ook Jansen 2011.
70 Van der Kroon 2013, par. 4; Uijen & Te Bogt 2021, par. 2.1.
71 Uijen & Te Bogt 2021, par. 4.1.
72 Art. 3 lid 2 Arbeidsomstandighedenwet en art. 2.15 Arbeidsomstandigheden-

besluit (jo. art. 1.45 Arbeidsomstandighedenbesluit in geval van thuiswerken). 
Dit houdt onder andere in dat de werkgever moet voorkomen dat de werkdruk 
te hoog ligt en dat het werk stress veroorzaakt, zie art. 1 lid 3 sub e Arbeids-
omstandighedenwet; Ten Broeke & Baijens 2019, p. 18. Overigens is in het 
kader van overwerk nog de Arbeidstijdenwet relevant.
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weinig concreet zijn, zal, aan de hand van de kelderluikfactoren,73 moeten 
worden gekeken naar wat in de gegeven omstandigheden van de werkgever 
kan worden verwacht.74

In dat verband is van belang dat de kenbaarheid van het risico een belang-
rijke betekenis heeft.75 Overbelasting is kenbaar wanneer de werknemer 
heeft aangegeven dat hij zich overbelast voelt of wanneer voor een redelijk 
werkgever objectief bezien duidelijk moet zijn dat er sprake is van (risico op) 
overbelasting.76 Voor werknemers die te maken krijgen met zware overbe-
lasting als gevolg van de uitzonderlijke coronaomstandigheden, zoals zorg-
medewerkers en ICT’ers, zal het mijns inziens voor de werkgever objectief 
duidelijk moeten zijn dat hij maatregelen moet treffen ter voorkoming van 
burnouts. Hoe minder dergelijke uitzonderlijke omstandigheden aanwezig 
zijn, hoe meer mijns inziens van de werknemer kan worden gevergd dat hij 
aan de werkgever kenbaar maakt dat hij overbelast raakt.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden, kan men zich in situa-
ties van (zware) overbelasting door de coronacrisis echter de vraag stel-
len in hoeverre de werkgever maatregelen moet of kan treffen gelet op de 
bezwaarlijkheid daarvan, nu strengere maatregelen essentiële werkzaam-
heden stil kunnen leggen. Indien de werkgever bijvoorbeeld de werklast 
van zorgmedewerkers wil verlagen, zal dit ten koste kunnen gaan van het 
behandelen van patiënten. In geval van dergelijke cruciale werkzaamheden 
kan in mijn ogen minder worden verwacht van de door de werkgever te 
treffen maatregelen dan in het geval van niet-cruciale werkzaamheden.77 
Welke maatregelen de werkgever precies moet treffen, zal uiteindelijk sterk 
afhangen van de concrete omstandigheden van het geval.

Met betrekking tot thuiswerkers zal het voor de werkgever lastiger zijn om 
psychische overbelasting te voorkomen of te beperken wegens de beperkte 
invloed op de werkomstandigheden. Het zal in een dergelijk geval van 

73 Te weten, de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de 
kans op verwezenlijking en de ernst van de gevolgen en de mate van bezwaar-
lijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen, zie HR 11 november 2005, 
ECLI:NL:HR:2005:AU3313, r.o. 3.3.2 (Bayar/Wijnen).

74 Lindenbergh 2016, nr. 27.5.
75 Lindenbergh 2003, onder 55. 
76 Vegter 2008. Zie in dat verband bijv. Rb. Den Haag 31 augustus 2017, ECLI: 

NL:RBDHA:2017:9803, r.o. 4.3-4.6; hof ’s-Hertogenbosch 25 augustus 2009, 
ECLI:NL:GHSHE:2009:BK0617, r.o. 4.11.2; hof Amsterdam 4 april 2017, 
ECLI:NL:GHAMS:2017:1181, r.o. 3.7.

77 Vgl. Barentsen & Sagel 2020, p. 2730.
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belang zijn dat de werkgever aanwijzingen geeft over het voorkomen van 
overbelasting, controleert of deze aanwijzingen worden nageleefd en maat-
regelen treft wanneer blijkt dat de arbeidsomstandigheden niet goed zijn.78 
Gelet op het feit dat sommige werknemers in de coronacrisis maandenlang 
niet op kantoor komen, is het mijns inziens nodig dat de werkgever actief 
en herhaaldelijk bij zijn werknemers nagaat hoe de omstandigheden zijn.79 
Wel rust er dus ook een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid op de 
werknemer om bij zijn werkgever aan de bel te trekken.80

3 Werkgeversaansprakelijkheid voor gezondheidsschade bij 
ambtenaren in een gezondheidscrisis

3.1 Algemeen

3.1.1 De rechtspositie van ambtenaren

In deze paragraaf staat het werkgeversaansprakelijkheidsregime van door 
de ambtenaar geleden werknemersschade centraal. Met de invoering van 
de Wnra per 2020 is gepoogd dit regime zo veel mogelijk gelijk te trekken 
met het civielrechtelijke werkgeversaansprakelijkheidsregime van werk-
nemers in andere beroepsgroepen. Hoewel de bedoeling van de Wnra was 
om de meeste ambtenaren qua rechtspositie zo veel mogelijk gelijk te stel-
len aan werknemers,81 gelden voor veel ambtenaren materieel nog dezelfde 
regels als voorheen. Veel relevante regelingen die golden voor de inwerking-
treding van de Wnra zijn namelijk terug te vinden in de voor ambtenaren 

78 Zo zou hij bijvoorbeeld een adviseur kunnen inzetten, zie Huijsmans-Zwijnen-
burg & Bos-Bremmer 2021, p. 20-21.

79 Zie ook Huijsmans-Zwijnenburg & Bos-Bremmer 2021, p. 19. Het ervaringsfeit 
van de verslappende aandacht speelt hier een rol: de werkgever moet rekening 
houden met het feit dat werknemers thuis wellicht nog eerder onoplettend zullen 
zijn ten aanzien van risico’s, zie Kroon & De Casparis (online in Kluwer Navi-
gator, actueel t/m 7 januari 2021), par. 12.8.5.

80 Hof ’s-Gravenhage 27 april 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BA6359, r.o. 3.7 
(Dooms/Dow Benelux B.V.); Houweling e.a. 2018, p. 652-654; Huijsmans- 
Zwijnenburg & Bos-Bremmer 2021, p. 20.

81 Kamerstukken II 2010/11, 32550, nr. 3; Kamerstukken II 2010/11, 32550, 
nr. 6. 
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geldende cao’s.82 Ook als er (nog) geen cao tot stand is gekomen, blijven de 
rechtspositionele regelingen van toepassing.83

Daarnaast blijven voor de ambtenaren die niet onder de werking van de 
Wnra vallen (de niet-genormaliseerde ambtenaren), waaronder politie-
ambtenaren en ambtenaren van Defensie, de reeds voor hen geldende 
rechtspositionele regelingen van kracht.84 Met andere woorden, de oude 
rechtspositionele regelingen spelen ook na de invoering van de Wnra voor 
de meeste ambtenaren nog een belangrijke rol.85

Het belang van de regelingen is met name gelegen in het feit dat zij vormen 
van risicoaansprakelijkheid kennen die afwijken van de schuldaanspra-
kelijkheid van artikel 7:658 BW. Hoewel het de ambtenaar vrijstaat zijn 
schade te verhalen via artikel 7:658 BW, hebben de regelingen als voordeel 
dat de zorgplicht geen rol speelt.86 Overigens is het van belang te vermelden 
dat de regelingen verschillen per beroepsgroep en dat, hoewel de regelingen 
wat betreft de werkgeversaansprakelijkheid goeddeels overeenkomen, niet 
elke ambtenaar dezelfde aanspraken heeft. Steeds zal dus de op de desbe-
treffende ambtenaar van toepassing zijnde regeling geraadpleegd moeten 
worden.

3.1.2 Beroepsziekten

In veel van de regelingen is een bepaling te vinden waarin is opgenomen 
dat de werknemer recht heeft op een vergoeding wanneer sprake is van een 
dienstongeval of beroepsziekte. In de context van een gezondheidscrisis, 
zoals de huidige coronacrisis, is vooral de beroepsziekte van belang. Van 
een beroepsziekte is sprake als de ziekte in overwegende mate haar oorzaak 
vindt in de aard van de opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere 
omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan de 

82 Postma 2020, p. 239; Wies 2020, p. 31. Wel bestaan hierop uitzonderingen, 
zoals art. 3.4.11 cao Werken voor waterschappen, waarin enkel het regime van 
art. 7:658 BW van toepassing is verklaard.

83 Wevers & Sick 2020, p. 14; art. 17 lid 3 Wnra. Zie hierover uitgebreid Barentsen 
2020, p. 12-19.

84 Zie alle uitgezonderde ambtenaren in art. 3 Wnra.
85 Wanneer ik hierna spreek over de ‘regelingen’ doel ik op de rechtspositionele 

regelingen voor de uitgezonderde ambtenaren en op de rechtspositionele rege-
lingen die zijn omgezet in cao’s (de cao-regelingen).

86 Festen-Hoff 2004; Barentsen 2014, par. 3.1; Postma 2020, p. 239; Wies 2020, 
p. 33.
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schuld of onvoorzichtigheid van de ambtenaar zelf te wijten is.87 Hierna zal 
nader worden ingegaan op de beroepsziektebepaling en op de uitwerking 
hiervan in de drie schadecategorieën.88

3.2 Coronabesmetting

Om een succesvol beroep te kunnen doen op de beroepsziektebepaling in 
geval van schade als gevolg van een coronabesmetting, moet de ziekte in 
overwegende mate veroorzaakt zijn door het werk of de omstandigheden 
waaronder de werkzaamheden moesten worden verricht. In de literatuur 
is reeds aangegeven dat het voor ambtenaren, net als voor werknemers, 
lastig is om causaal verband aan te tonen tussen een beroepsziekte en de als 
gevolg daarvan beweerdelijk geleden gezondheidsschade.89 Zoals bespro-
ken in paragraaf 2.2.2, zal het ook in geval van COVID-19 zeer lastig zijn 
om aan te tonen dat het werk de oorzaak is van een coronabesmetting, 
aangezien het coronavirus overal opgelopen kan zijn. Bovendien zijn bij een 
beroep op de beroepsziektebepaling de arbeidsrechtelijke omkeringsregel 
en de proportionele aansprakelijkheid niet van toepassing. Het is derhalve 
in zo’n geval nog moeilijker om een causaal verband tussen het werk en 
COVID-19 aannemelijk te maken.

Als wel aannemelijk gemaakt kan worden dat het werk de oorzaak is van 
COVID-19, dan zal in beginsel ook voldaan zijn aan het ‘in overwegende 

87 Festen-Hoff 2004. Zie bijv. art. 1 sub y Barp voor politieambtenaren, art. 54a 
sub d Bard voor ambtenaren van het Ministerie van Defensie, bijlage 1 bij cao 
Rijk voor ambtenaren in dienst van de staat en art. 7.3 lid 1 sub a cao gemeenten 
voor ambtenaren in dienst bij een gemeente.

88 Daarvoor zal een blik worden geworpen op jurisprudentie (van de CRvB) en de 
literatuur van voor de invoering van de Wnra. Voor de niet-genormaliseerde 
ambtenaar is deze literatuur en jurisprudentie immers nog altijd relevant. Voor 
de genormaliseerde ambtenaar is nog niet duidelijk of de regelingen na de invoe-
ring van de Wnra in het civiele recht op dezelfde wijze zullen worden uitgelegd, 
maar mijns inziens is dit wel zeer aannemelijk (en wenselijk), nu de regelingen 
wat betreft de inhoud hetzelfde zijn gebleven na omzetting in de cao’s, het ci-
viele recht geen vergelijkbaar figuur kent en de civiele rechter na de invoering 
van de Wnra al op andere gebieden waarde heeft gehecht aan jurisprudentie van 
de CRvB. Zie hierover ook Van Arkel & Wies 2020, p. 22-25 en Janssen 2021, 
p. 8. 

89 Van Vliet, Herregodts & Koopman 2012; Festen-Hoff 2003, p. 534; Festen- 
Hoff 2004; Barentsen 2014, par. 3.3.
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mate’ criterium.90 Immers, COVID-19 zal zijn veroorzaakt door een coro-
nabesmetting die óf op het werk heeft plaatsgevonden óf in de privé sfeer 
gelegen is.91 Er kunnen geen andere factoren aanwezig zijn die in combina-
tie met het werk de ziekte mede hebben kunnen veroorzaken, zoals dat bij 
RSI wel het geval kan zijn.

3.3 Fysieke overbelasting door thuiswerken

Zoals besproken in paragraaf 2.3.1, is het voornaamste risico van thuis-
werken, buiten het in paragraaf 3.4 te bespreken risico van psychische 
overbelasting, fysieke overbelasting door het ontbreken van een ergono-
mische werkplek, wat kan leiden tot RSI-klachten.92 Hoewel RSI-klachten 
volgens sommigen ook een psychisch of psychosomatisch karakter (kun-
nen) hebben,93 gaat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) ervan uit dat 
het om fysieke schade gaat, waardoor het buitensporigheidsvereiste dat bij 
psychische klachten moet worden aangetoond, zoals hierna aan de orde 
zal komen, geen rol speelt.94 De ambtenaar zal aannemelijk moeten maken 
dat er een causaal verband is tussen het werk en de RSI-klachten, iets wat, 
zoals besproken, niet gemakkelijk is door de onzekerheid omtrent RSI.95 
Het zal met name lastig zijn om aan te tonen dat RSI-klachten in overwe
gende mate door het werk zijn veroorzaakt. Ook in het geval van RSI zal 
de ambtenaar bij een beroep op de beroepsziektebepaling niet het voordeel 
van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel of proportionele aansprakelijk-
heid hebben.

3.4 Psychische overbelasting

In paragraaf 2.4.1 is al aan de orde gekomen dat de coronacrisis voor zowel 
thuiswerkers als niet-thuiswerkers risico’s op psychische overbelasting met 
zich brengt. In de bestuursrechtelijke rechtspraak is bepaald dat ten aanzien 

90 Het gaat er hier om dat de werkzaamheden de hoofdzakelijke oorzaak zijn, 
zonder dat belangrijke medeoorzaken een rol spelen, zie CRvB 16 december 
2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AR7795, r.o. 4.2.2; Festen-Hoff 1999, p. 201; 
Andelbeek 2008, p. 25; Festen-Hoff 2011, par. 1.

91 Vgl. Heida 2021, par. 4.1.
92 Van den Heuvel e.a. 2021, p. 16-18.
93 Gezondheidsraad advies 2000, p. 41-43.
94 CRvB 16 december 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AR7795, r.o. 4.2.1; CRvB 

5  januari 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AU9236, r.o. 4.2; Festen-Hoff 2007, 
punt 4.

95 Zie par. 2.3.2.
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van psychische en psychosomatische klachten96 factoren aanwezig moeten 
zijn met betrekking tot het werk of de werkomstandigheden die een buiten-
sporig karakter hebben.97 Daarvan is sprake wanneer de werkzaamheden 
of de werkomstandigheden zo abnormaal of excessief zijn dat voor een 
gemiddelde en stabiele werknemer het risico op een psychische aandoening 
dreigt.98 In de literatuur wordt erop gewezen dat de zorgplicht van de werk-
gever toch een rol speelt bij het invullen van het buitensporigheidsvereiste, 
doordat de zorgplicht doorgaans geschonden zal zijn wanneer zich abnor-
male of excessieve werkomstandigheden voordoen.99 Aldus zal acht moeten 
worden geslagen op hetgeen in paragraaf 2.4.3 is besproken.

Desalniettemin meen ik dat zeker in de coronacrisis ook sprake kan zijn van 
abnormale of excessieve omstandigheden als de zorgplicht niet geschonden 
is. Hierbij valt te denken aan het geval waarin het treffen van maatregelen 
zeer bezwaarlijk is, doordat de werkgever hiermee essentiële werkprocessen 
zou stilleggen, zoals bijvoorbeeld in de zorgsector het geval kan zijn.100 De 
werkgever zal dan wellicht zijn zorgplicht niet hebben geschonden, maar dit 
neemt mijns inziens niet weg dat de omstandigheden als zodanig extreem 
en uitzonderlijk zijn. Naar aanleiding van de omstandigheden in de corona-
crisis worden immers op grote schaal burnouts verwacht.101 Ook voor de 
gemiddelde en stabiele werknemer lijkt dus het risico op psychische klachten 
te dreigen. Met het oog hierop valt er mijns inziens iets voor te zeggen dat 
de coronacrisis dermate uitzonderlijk zware werkomstandigheden met zich 
brengt, dat zij, in elk geval voor bepaalde beroepsgroepen, een indicatie 

96 Hoewel het bij psychosomatische klachten gaat om lichamelijke klachten, gaat 
het om klachten die hoofzakelijk zijn ontstaan als gevolg van psychische proble-
men, waardoor het buitensporigheidsvereiste wel van toepassing is, zie CRvB 
4 mei 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AX3244, r.o. 6.2.

97 Zie meest recent CRvB 5 november 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2733, r.o. 
4.4-4.5. In sommige regelingen, zoals bijlage 1 CAO Rijk, is het buitensporig-
heidsvereiste expliciet opgenomen, maar ook voor regelingen waarin dit niet ex-
pliciet is opgenomen, geldt volgens de rechtspraak van het CRvB het buitenspo-
righeidsvereiste, zie CRvB 11 oktober 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BX9964, 
r.o. 3.4.

98 Festen-Hoff 2011, par. 2; Festen-Hoff 2004; Van Vliet & Van Dijk 2005, 
p. 198-199; Van Vliet, Herregodts & Koopman 2012. Op deze manier worden 
de klachten geobjectiveerd en wordt voorkomen dat de individuele kwetsbaar-
heid van ambtenaren een rol speelt, zie Festen-Hoff 2011, par. 4.

99 Festen-Hoff 2011, par. 2; Vegter 2005, p. 203-204; Festen-Hoff 2004; Van 
Vliet & Van Dijk 2005, p. 206.

100 Zie hierover par. 2.4.3.
101 ‘CNV-onderzoek: coronacrisis jaagt honderdduizenden werkenden een burn- 

out in’, CNV 12 mei 2021; ‘Verborgen coronaburn-outs zijn tikkende tijdbom. 
Nieuw onderzoek legt ruim vier miljoen verborgen burn-outs bloot’, NCPSB. 
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vormt voor buitensporige omstandigheden. Nochtans blijft het afhankelijk 
van de aangevoerde, op het specifieke geval toegespitste, omstandigheden 
of sprake is van werkomstandigheden met een buitensporig karakter.102

Indien blijkt dat sprake is van omstandigheden met een buitensporig karak-
ter, dan geldt een vermoeden van causaal verband tussen de klachten en de 
omstandigheden. Als vervolgens een evident andere oorzaak ontbreekt, is 
het causaal verband voldoende aannemelijk geworden.103 Dit laatste kan 
mijns inziens problematischer zijn in de coronacrisis, nu omstandigheden 
in de privésfeer, met name voor thuiswerkers, in sterkere mate zouden kun-
nen bijdragen aan het veroorzaken van psychische overbelasting.104 Het is 
dus nog maar de vraag in hoeverre de ambtenaar uiteindelijk baat zal heb-
ben bij het genoemde vermoeden.

3.5 De vergoeding

Gelet op het bovenstaande acht ik het onwaarschijnlijk dat de beroepsziek-
tebepaling vaak een uitkomst zal bieden voor werknemersschade, geleden 
als gevolg van de coronacrisis. Als een beroep op de beroepsziektebepaling 
toch slaagt, is de vergoeding beperkt tot de medische kosten.105 Alle overige 
schadeposten komen niet via de rechtspositionele regelingen voor vergoe-
ding in aanmerking.106 Daarbij moet wel worden opgemerkt dat ambtena-
ren in het geval van een beroepsziekte op grond van de voor hen geldende 

102 Van Vliet, Herregodts & Koopman 2012.
103 CRvB 21 juli 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BR4097, r.o. 3.2.4.1.
104 In dat verband is in par. 2.4.2 al genoemd dat psychische klachten in de corona-

crisis ook meer in de privésfeer spelen, zie bijv. ‘Voortdurende coronacrisis leidt 
tot toename psychische klachten en behoefte aan perspectief’, Trimbos Instituut 
25 februari 2021.

105 Zie bijv. art. 54 Barp voor politieambtenaren, art. 64 Bard voor ambtenaren 
van het Ministerie van Defensie, § 8.7 cao Rijk voor ambtenaren in dienst van 
de staat en art. 7.3 lid 6 cao gemeenten voor ambtenaren in dienst bij een ge-
meente.

106 Wel moet worden opgemerkt dat er specifiek voor politieambtenaren aanspraak 
op smartengeld bestaat voor invaliditeit als gevolg van de beroepsziekte of ar-
beidsongeval (art. 54 Barp). Hiervoor moet, ingevolge art. 1 sub e Regeling 
vergoeding beroepsziekten politie, sprake zijn van een objectief medisch vast 
te stellen mate van blijvende psychische beperking van het functioneren in het 
dagelijks leven, iets wat mijns inziens niet eenvoudig kan worden vastgesteld 
voor de drie schadecategorieën. Specifiek met betrekking tot de schadecategorie 
‘coronabesmetting’ is nog relevant om te noemen dat we in verband met de 
onbekendheid van de ziekte corona nog niet weten of de klachten ook tot ‘blij-
vende’ beperkingen leiden.
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cao’s vaak tegemoet worden gekomen via gunstigere loondoorbetalings-
bepalingen en aanvullende uitkeringen.107

3.6 Restschade

Voor de schadeposten die niet via de regelingen worden vergoed, bijvoor-
beeld immateriële schade of schade door verlies aan verdienvermogen, 
dient de ambtenaar, evenals de werknemer, de weg van artikel 7:658 BW te 
bewandelen.108 Dit was in feite ook al zo voor de invoering van de Wnra, zij 
het dat dit toen gold op basis van de zogenoemde jurisprudentiële grond-
slag die is gelegen in de rechtspraak van de CRvB, en met enkele afwijkin-
gen zoals het van toepassing zijn van het buitensporigheidsvereiste.109 Voor 
de genormaliseerde ambtenaar geldt artikel 7:658 BW thans rechtstreeks, 
waardoor hetgeen in paragraaf 2 is uiteengezet ook op hem van toepassing 
is waar het gaat om restschade.110

Voor de niet-genormaliseerde ambtenaar zal nog steeds de jurisprudentiële 
grondslag gelden. Aangezien de CRvB op dit punt aansluiting zoekt bij 
de rechtsontwikkeling in het kader van artikel 7:658 BW, is hetgeen in 
paragraaf 2 besproken is ook voor deze ambtenaar relevant waar het gaat 
om restschade, met dien verstande dat de (vrij beperkte) afwijkingen in de 
jurisprudentie van de CRvB in ogenschouw moeten worden genomen.111 

107 Zie bijv. art. 38 lid 2 en art. 38b lid 1 Bbp voor politieambtenaren, art. 26 lid 4 
sub a Ibbad en 65 Bard voor ambtenaren van het Ministerie van Defensie, § 8.2, 
8.3 en 8.4 cao Rijk voor ambtenaren in dienst van de staat en art. 7.1 lid 4 en 
art. 7.3 cao gemeenten voor ambtenaren in dienst bij een gemeente.

108 Festen-Hoff 2004; Van Vliet & Van Dijk 2005, p. 197; Wies 2020, p. 30; Post-
ma 2020, p. 240. Overigens verdient opmerking dat in sommige rechtspositi-
onele regelingen, bijv. art. 69b Barp en art. 88 Bard, een billijkheidsregeling is 
opgenomen, waarin de werkgever een discretionaire bevoegdheid is toegekend 
om de ambtenaar naar billijkheid aanvullend schadeloos te stellen. Een besluit 
kan door de rechter slechts marginaal aan het door de werkgever algemeen ge-
voerde beleid worden getoetst, zie Festen-Hoff 2003, p. 538.

109 CRvB 22 juni 2000, ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072. 
110 Het is mijns inziens aannemelijk dat, in verband met de rechtstreekse toepasse-

lijkheid van art. 7:658 BW, de jurisprudentie van de CRvB met betrekking tot de 
restschade van de genormaliseerde ambtenaar niet meer van toepassing is, daar 
de civiele rechter op dit punt zijn eigen ontwikkelde rechtspraak kan toepassen. 
Zie hierover Wies 2020, p. 35 en Postma 2020, p. 240.

111 Voor de niet-genormaliseerde ambtenaar geldt immers nog de bestuursrechte-
lijke procesgang. Materieelrechtelijk sluit de CRvB, met uitzondering van de 
toepassing van het buitensporigheidsvereiste, zo goed als aan bij de rechtspraak 
van de civiele rechter, maar procesrechtelijk kent het bestuursrecht wel enkele 
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Zo zal het voor de niet-genormaliseerde ambtenaar nog lastiger zijn om 
restschade als gevolg van psychische overbelasting te verhalen, nu aan het 
buitensporigheidsvereiste moet zijn voldaan.112

4 Alternatieve compensatiewijzen

4.1 Algemeen

Uit de vorige paragrafen is gebleken dat werknemers en ambtenaren tegen 
verschillende hobbels aanlopen bij het verhalen van schade als gevolg van 
de coronacrisis. Met het oog op het publieke belang om de negatieve (finan-
ciële) gevolgen van de coronacisis zo veel mogelijk te ondervangen,113 is het 
nodig dat wordt bekeken welke oplossingen kunnen worden aangedragen 
voor de huidige problematiek, opdat kan worden voorkomen dat werkne-
mers114 zelf hun schade moeten dragen. In deze paragraaf komen dan ook 
alternatieve compensatiewijzen voor werknemersschade aan de orde. Zoals 
in paragraaf 1 is aangestipt, is in de literatuur reeds gepleit voor een alter-
natieve manier om coronagerelateerde schade te compenseren, te weten een 
publiek gefinancierd compensatiesysteem voor zorgmedewerkers. De vraag 
kan evenwel worden gesteld of de aangedragen oplossing adequaat en wen-
selijk is of dat er meer adequate oplossingen kunnen worden aangedragen.

4.2 Het huidige voorstel

In de literatuur en door de FNV is, zoals benoemd, gepleit voor een publiek 
gefinancierd fonds dat compensatie moet bieden voor coronagerelateerde 
schade van zorgmedewerkers. Als reden hiervoor wordt aangevoerd dat 
zorgmedewerkers verhoogde risico’s lopen op schade doordat zij (begin 
2020 nog onbeschermd) in direct contact zijn gekomen en nog steeds 
komen met coronapatiënten, en dat de kans klein is dat deze schade een-
voudig verhaald kan worden.115 Dit is, zo wordt ook gesteld in de brief van 
FNV, des te wranger als men bedenkt dat het zorgpersoneel deze risico’s 

voor- en nadelen voor de ambtenaar. Zie hierover uitgebreid Van Vliet & Van 
Dijk 2005, p. 196-209; Van Maanen 2006, p. 59-61.

112 De maatstaf voor het buitensporigheidsvereiste is hetzelfde als bij de rechtsposi-
tionele regelingen, zie CRvB 8 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2896, 
r.o. 2.4.3; CRvB 23 maart 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AX1651, r.o. 2.3. 

113 Zie hierover par. 1.2.
114 Wanneer ik in par. 4 spreek over werknemers, doel ik daarmee tevens op amb-

tenaren.
115 Zie de brief van FNV op 7 april 2021 als bijlage bij het artikel ‘FNV vraagt 

ministers om COVID-19 fonds en herstelplan voor zorg & welzijn’, FNV 
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heeft gelopen ten behoeve van het publieke belang om de zorg draaiende 
te houden. Om zorgmedewerkers op een adequate wijze te compenseren, is 
het de bedoeling dat de compensatieregeling bewerkstelligt dat simpelweg 
een (standaard)bedrag wordt uitgekeerd wanneer iemand het coronavirus 
heeft opgelopen en in de zorg heeft gewerkt tijdens de coronacrisis. Het 
causaal verband en de zorgplicht spelen dan dus geen rol, althans er wordt 
aangenomen dat het causaal verband aanwezig is.116

In het bovenstaande voorstel wordt enkel gesproken over compensatie van 
door zorgmedewerkers opgelopen schade als gevolg van een coronabe-
smetting. Hoewel zorgmedewerkers extra risico lopen op schade doordat 
zij in direct contact komen met besmette patiënten, valt het mijns inziens 
niet te rechtvaardigen dat verschillende andere beroepsgroepen buiten 
beschouwing worden gelaten. Zo lopen politieambtenaren evenzeer dage-
lijks een groot risico op besmetting, aangezien fysiek contact, zowaar zon-
der beschermingsmateriaal, niet vermeden kan worden tijdens het werk, 
en zullen ook zij, zoals uit paragraaf 2 en 3 is gebleken, grote problemen 
ondervinden bij het verhalen van hun schade. Daarbij mag niet worden ver-
geten dat politieambtenaren eveneens doorwerken in het publieke belang; 
zij bewaken de openbare orde en waarborgen de veiligheid van de samen-
leving. Voor verschillende andere (cruciale) beroepsgroepen gaat mijns 
inziens eenzelfde redenering op, bijvoorbeeld voor medewerkers in de kin-
deropvang en medewerkers van penitentiaire inrichtingen.

Bovendien wordt in het voorstel enkel gesproken over schade als gevolg van 
een coronabesmetting, terwijl, zoals gebleken is, ook schade door fysieke 
en psychische overbelasting moeilijk te verhalen is. Mijns inziens is het dan 
ook niet te billijken dat werknemers met schade als gevolg van een corona-
besmetting een voorkeurspositie genieten en dat verschillende categorieën 
van ‘coronaslachtoffers’ daarmee ongelijk worden behandeld. Fysieke of 
psychische overbelasting kan immers net zo veel schade veroorzaken als 
een coronabesmetting, zo niet meer.117 Vanwege deze problematiek is de 
afbakening in het huidige voorstel mijns inziens problematisch.

7 april 2021; Hartlief 2020, p. 2309; Barentsen & Sagel 2020, p. 2729-2730; 
Overheul, Rijnhout & Van den Bos 2020, p. 1880-1882.

116 Overheul, Rijnhout & Van den Bos 2020, p. 1882.
117 Een en ander doet zich alleen maar sterker gevoelen wanneer men in ogen-

schouw neemt dat de risico’s op fysieke en psychische overbelasting als het ware 
op de koop worden toegenomen bij het voorkomen van besmettingen, daar geen 
overheidsmaatregelen worden genomen tegen deze risico’s, waar dat voor het 
risico op coronabesmettingen wel gebeurt.
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Bovendien vraag ik mij af in hoeverre een compensatieregeling überhaupt, 
ook met een andere afbakening, een adequate oplossing zal bieden vanwege 
het daaraan verbonden nadeel van precedentwerking.118 Voor verschillende 
beroepsziekten bestaan individuele compensatieregelingen, waardoor een 
‘lappendeken’ van beroepsziektecompensatie is ontstaan.119 Hoewel com-
pensatieregelingen voor specifieke beroepsziekten wellicht een deugdelijke 
oplossing kunnen bieden, moet het inzetten van compensatieregelingen 
mijns inziens niet worden aangemoedigd, daar zij geen oplossing bieden 
voor het werkelijke probleem, namelijk een slecht werkend werkgeversaan-
sprakelijkheidsregime. De knelpunten bij het verkrijgen van compensatie 
bij werknemersschade spelen immers niet alleen bij schade als gevolg van 
een gezondheidscrisis, maar bij beroepsziekten in het algemeen.120 Daar 
komt bij dat compensatieregelingen ongelijkheid tussen werknemers ten 
aanzien van schadecompensatie in de hand kunnen werken.

Met het oog hierop accentueert de problematiek omtrent het verhalen van 
coronagerelateerde werknemersschade mijns inziens de noodzaak van een 
structurele oplossing voor het compensatieprobleem.121 De vraag rijst of 
een structurele oplossing kan worden aangedragen die uitkomst biedt voor 
zowel het bredere probleem van compensatie als het specifieke probleem 
van compensatie van werknemersschade in coronagerelateerde zaken.

4.3 Een structurele oplossing?

4.3.1 Algemeen schadefonds

Allereerst kan als structurele oplossing worden aangereikt een algemeen 
schadefonds dat ziet op alle beroepsziekten. De werknemer kan van zo’n 
schadefonds via een vrij snelle procedure een standaardtegemoetkoming 
ontvangen wanneer hij kan aantonen dat hij lijdt aan een beroepsziekte.122 
De causaliteitsproblematiek speelt hier aldus wel een rol, maar kan mijns 
inziens, net als bij de (hierna te bespreken) directe verzekering, goeddeels 
worden verholpen door middel van duidelijke toepassingsvoorwaarden. 

118 Hebly 2021, p. 3.
119 Zo bestaan er compensatieregelingen voor de beroepsziekten asbest, chroom-6 

en OPS, zie Hebly 2021, p. 2; Bots e.a. 2021, par. 13.10; Commissie VSAB 
2020, p. 17.

120 Alt 2017, par. 9.4.6; Hebly 2021, p. 1; Bots e.a. 2021, par. 13.11; Lindenbergh, 
nr. 58; Commissie VSAB 2020, p. 17-18; Eshuis 2015, p. 12.

121 Zie ook Bots e.a. 2021, par. 13.12-13.13.
122 Kasumovic 2019, p. 227-228.
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Het nadeel van een algemeen schadefonds is in mijn ogen met name gelegen 
in het feit dat de vergoedingen niet toegespitst zijn op de door de specifieke 
werknemer geleden schade en dat zij naar verwachting zeer beperkt zullen 
zijn vanwege de grote groep gelaedeerden die daar potentieel aanspraak op 
kunnen maken.123

4.3.2 Cao-regelingen

Een ander alternatief is compensatie via cao-regelingen. Hoewel compen-
satie via deze weg voor eenvoudige schadeclaims een snelle oplossing biedt, 
werkt het ongelijkheid tussen werknemers in de hand, daar de regels per 
cao-regeling verschillen.124 Aangezien in paragraaf 3 de juridische proble-
matiek omtrent cao-regelingen al aan de orde is gekomen, zal ik hier verder 
niet meer op deze compensatiewijze ingaan.

4.3.3 Directe verzekering

In de literatuur is meermaals bepleit dat het werkgeversaansprakelijkheids-
regime moet worden vervangen door een verplichte directe verzekering.125 
De werkgever moet dan een verzekering afsluiten ten behoeve van zijn 
werknemers en de verzekeraar zal bij werknemersschade een vergoeding 
verstrekken aan de werknemer.126 Het voordeel van een directe verzeke-
ring is dat de aansprakelijkheidsvraagstukken, zoals de vraag naar de zorg-
plichtschending, geen rol spelen.127 Wel moet worden opgemerkt dat de 
causaliteitsproblematiek nog in zekere mate speelt. Immers, de werknemer 
zal moeten aantonen dat hij lijdt aan een verzekerde beroepsziekte.128

Dergelijke problemen kunnen desalniettemin worden ondervangen door in 
de polisvoorwaarden een nauwkeurig omschreven dekkingsomschrijving 

123 Knegt e.a. 2012, p. 32. 
124 Eshuis 2015, p. 92-93.
125 Klosse 2015, p. 6-8; Van der Meer 2007, par. 6; Bots e.a. 2021, par. 13.10; 

Vegter 2009, par. 1.
126 Van der Meer 2007, par. 3; Waterman 2009, p. 373-390; Lindenbergh 2016, 

nr. 60.
127 Klosse 2015, p. 6; Van der Meer 2007, par. 3; Waterman 2009, p. 378; Com-

missie VSAB 2020, p. 23. Vanuit het oogpunt van preventie van beroepsziekten 
lijkt het wellicht minder wenselijk dat de zorgplicht geen rol meer speelt bij de 
beoordeling van een claim, maar via premiedifferentiatie kan preventie alsnog 
worden gestimuleerd, zie Vegter 2009, par. 5; Waterman 2009, p. 385; Com-
missie VSAB 2020, p. 23.

128 Van der Meer 2007, par. 3; Vegter 2009, par. 5.
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of causaliteitsmaatstaf op te nemen. Daarbij acht ik het zinvol als de wet-
gever regels opstelt waaraan verzekeringen moeten voldoen. In de litera-
tuur wordt gesteld dat een beroepsziektelijst, waarin een open norm is 
opgenomen waarop de werknemer zich kan beroepen als de ziekte niet op 
de beroepsziektelijst staat, zou kunnen helpen.129 Echter, dan nog zal de 
 causaliteit problemen opleveren wanneer het gaat om nieuwe risico’s die 
niet in de beroepsziektelijst zijn opgenomen.130 In dat verband zou ik wil-
len voorstellen om voor de zeer complexe claims die niet op basis van de 
polisvoorwaarden kunnen worden afgedaan, een onafhankelijke instan-
tie op te laten richten door de overheid, waarbij experts de claims zullen 
beoordelen.131 Op die manier wordt tegemoetgekomen aan de causaliteits-
onzekerheid van directe verzekeringen en kunnen tegelijkertijd de meer 
eenvoudige claims snel worden afgewikkeld, zonder dat daarbij aansprake-
lijkheidsrechtelijke perikelen, zoals de zorgplichtschending of de lange duur 
van een procedure, een rol spelen.132

Hoewel de directe verzekering geen waterdichte oplossing zal bieden voor 
het probleem van compensatie van werknemersschade aangezien de cau-
saliteitsproblematiek niet geheel kan worden ondervangen, meen ik met 
het oog op het bovenstaande dat de kans dat de werknemer (sneller)133 een 
vergoeding ontvangt zal toenemen bij invoering van een directe verzeke-
ring.134 Het feit dat een vergoeding beperkt is tot specifieke schadeposten 
zou mijns inziens geen bezwaar moeten vormen tegen het invoeren van een 
directe verzekering, omdat deze lagere vergoedingen gelegitimeerd wor-
den door de soepelere eisen ten aanzien van het kunnen verkrijgen van 

129 Van der Meer 2007, par. 5.2; Klosse 2015, p. 8; Waterman 2009, p. 380 en 382. 
De verzwaarde bewijslast zou inhouden dat kan worden aangetoond dat een 
ziekte rechtstreeks medisch objectief aantoonbaar uit de arbeid voortvloeit.

130 Kasumovic 2019, p. 232-234. In tegenstelling tot Kasumovic ben ik echter van 
mening dat een directe verzekering niet moet worden afgeschreven vanwege de 
daaraan verbonden causaliteitsproblematiek bij nieuwe risico’s, maar meen ik 
dat ten aanzien van dit specifieke probleem binnen de directe verzekering een 
oplossing moet worden gevonden, waarvoor ook kan worden gekeken naar een 
onafhankelijke instantie met experts.

131 Het zou mijns inziens wenselijk zijn om daarbij te kijken naar de mogelijkheid 
tot proportionele verdeling van de schade voor de gevallen waarin het causaal 
verband te onzeker is en afwenteling van de gehele schade op de werknemer tot 
een onwenselijk resultaat zou leiden.

132 Vegter 2009, par. 5; Eshuis 2015, p. 12.
133 Doordat de ingewikkelde aansprakelijkheidsrechtelijke discussies hier niet aan 

de orde zijn, lijkt het aannemelijk dat werknemers sneller en eenvoudiger een 
vergoeding zullen ontvangen, zie Waterman 2009, p. 379-380.

134 Aldus ook Vegter 2009, par. 6; Waterman 2009, p. 381 en 383.
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een vergoeding. Desalniettemin zal het veel tijd kosten om het werkgevers-
aansprakelijkheidsregime om te zetten naar een directe verzekering, mede 
omdat onderzoek moet worden gedaan naar de precieze invulling.135 Van-
wege het feit dat de meeste schade als gevolg van de coronacrisis (waar-
schijnlijk) al geleden is en daardoor op korte termijn claims kunnen worden 
verwacht, meen ik dat een directe verzekering ten aanzien van de corona-
problematiek niet (op tijd) een oplossing zal bieden.

4.4 Toch een compensatieregeling?

Uit het voorgaande blijkt dat een structurele oplossing voor coronagerela-
teerde werknemersschade niet binnen handbereik ligt. Met het oog hierop 
zal een publiek gefinancierd compensatiefonds mijns inziens in de huidige 
situatie de best mogelijke oplossing zijn, vooral omdat dit de benodigde 
snelheid biedt.136

Wel is het in mijn ogen van belang dat de afbakening van de regeling wordt 
heroverwogen. Zo zou het compensatiefonds kunnen worden uitgebreid 
van alleen zorgmedewerkers met een (bewezen) coronabesmetting naar 
werknemers met een cruciaal beroep137 en een (bewezen)  coronabesmetting. 
Hoewel menig werknemer met een coronabesmetting in dat geval nog steeds 
‘buiten de boot’ valt, is deze afbakening mijns inziens beter te rechtvaardi-
gen dan de afbakening in het bepleite voorstel. Werknemers met een cruci-
aal beroep, zoals politieambtenaren en supermarktmedewerkers, bevinden 
zich immers in een bijzondere, van de normale beroepsziekteproblematiek 
te onderscheiden, nadelige situatie, nu zij ten opzichte van andere werkne-
mers hoogstwaarschijnlijk meer risico lopen op een besmetting. Daar komt 
bij dat deze werknemers het risico hebben gelopen in het kader van het 
publieke belang om de essentiële processen draaiende te houden, waardoor 
compensatie vanuit de publieke kant op haar plaats lijkt.

135 Zie ook Van der Meer 2007, par. 6. Overigens heeft het Verbond van Verzeke-
raars wel bereidheid getoond om nader onderzoek te doen naar de mogelijk-
heden en de invulling van een directe verzekering, zie Commissie VSAB 2020, 
p. 24.

136 Zie ook Heida 2021, par. 6.
137 De overheid heeft in het begin van de coronacrisis op www.rijksoverheid.nl 

een lijst gepubliceerd waarin is opgenomen welke beroepen als cruciaal kunnen 
worden aangemerkt. Inmiddels is deze lijst van www.rijksoverheid.nl verwij-
derd, maar de lijst is wel op diverse andere websites terug te vinden, zie bijv. 
www.unie.nl. 
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Overigens is het in mijn ogen wenselijk dat de werkgeversaansprakelijk-
heidsroute open blijft staan, zodat de werknemer geen genoegen hoeft te 
nemen met een (beperkte) vergoeding via de compensatieregeling.138 Het 
lijkt mij billijk om, indien de werkgeversaansprakelijkheidsroute succesvol 
blijkt, het vanuit het compensatiefonds ontvangen bedrag in mindering te 
brengen op de te verkrijgen schadevergoeding, in die zin dat de werkgever 
dat deel van de vergoeding niet aan de werknemer, maar aan het schade-
fonds moet betalen.

Desalniettemin blijft schade door psychische en fysieke overbelasting als 
gevolg van de coronacrisis op deze wijze onvergoed. Ten aanzien van deze 
categorieën is het evenwel lastiger om een objectief aanknopingspunt te 
formuleren voor toegang tot vergoeding van het compensatiefonds zoals 
dat bij de coronabesmetting door middel van ‘een bewezen besmetting’ 
het geval is. Dat neemt niet weg dat het maken van een onderscheid tussen 
schade door een coronabesmetting enerzijds en schade als gevolg van psy-
chische en fysieke overbelasting anderzijds niet te billijken is. Het blijkt dan 
ook dat het praktisch onhaalbaar is om compensatieregelingen degelijk af 
te bakenen en dat de noodzaak tot een structurele oplossing groot is.

5 Conclusie

In deze bijdrage stond allereerst de vraag centraal welke juridische knel-
punten zich het sterkst doen gevoelen voor werknemers en ambtenaren als 
het aankomt op verhaal van coronagerelateerde werknemersschade. Ten 
aanzien van zowel werknemers als ambtenaren is gebleken dat het cau-
saal verband bij alle schadecategorieën naar verwachting problemen op zal 
leveren. De problemen bij het aantonen van een causaal verband lijken in 
sommige opzichten sterker te zijn dan bij (andere) beroepsziekten buiten 
crisistijd, bijvoorbeeld doordat de oorzaak van psychische overbelasting 
moeilijker te achterhalen is als gevolg van het vervagen van de grens tussen 
werk- en privéomstandigheden in de coronacrisis.

Wat betreft de zorgplicht voor werknemers – maar ook voor ambtenaren 
die (indirect via de jurisprudentiële grondslag) een beroep doen op artikel 
7:658 BW – is van belang dat de werkgever nieuwe risico’s in kaart moet 
brengen, zijn werknemers moeten waarschuwen voor risico’s, maatrege-
len moet treffen en moet controleren of de maatregelen worden nageleefd. 
Hoewel de werkgever niet zomaar aan zijn zorgplicht voldaan heeft, zal hij 

138 In dat geval kan de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken enige houvast 
bieden, zie https://deletselschaderaad.nl. 
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mijns inziens in het licht van de coronacrisis bij gelegenheid onder aanspra-
kelijkheid uit kunnen komen door middel van ‘crisisverweren’. Zo zou de 
werkgever kunnen stellen dat hij, gelet op de snelle opkomst van de corona-
crisis, redelijkerwijs niet meer beschermingsmaatregelen of thuiswerkvoor-
zieningen kon treffen of dat het, gelet op de gevolgen, te bezwaarlijk was 
om maatregelen te treffen. Van belang om te noemen is dat ambtenaren 
die een beroep doen op de rechtspositionele regelingen of cao-regelingen 
ten opzichte van werknemers het voordeel hebben dat hen, indien zij over 
de causaliteitshobbel heen komen, niet kan worden tegengeworpen dat de 
werkgever geen zorgplicht heeft geschonden, tenzij het schade door psychi-
sche overbelasting betreft. Specifiek voor ambtenaren die een beroep doen 
op de beroepsziektebepaling en niet-genormaliseerde ambtenaren geldt nog 
het buitensporigheidsvereiste wanneer het gaat om psychische overbelas-
ting. Hoewel de coronacrisis wellicht een indicatie kan bieden dat de amb-
tenaar onder buitensporige omstandigheden zijn werkzaamheden heeft 
moeten verrichten, zal de ambtenaar nog steeds specifieke omstandigheden 
moeten stellen waaruit blijkt dat de omstandigheden buitensporig waren.

Uit het voorgaande blijkt dat het werkgeversaansprakelijkheidsregime er 
ook in tijden van gezondheidscrisis voor zowel de werknemer als de ambte-
naar niet rooskleurig uitziet. De problemen die gepaard gaan met het ver-
halen van schade door beroepsziekten lijken op sommige vlakken zelfs te 
worden verscherpt door de omstandigheden van een gezondheidscrisis.139

De tweede vraag die in deze bijdrage aan de orde kwam, is de vraag of 
er compensatiewijzen zijn aan te dragen die een adequaat alternatief kun-
nen bieden voor het aansprakelijkheidsrecht. Daarbij kom ik tot de – mijns 
inziens onbevredigende – conclusie dat de voorgestelde compensatierege-
ling, zij het met een andere afbakening, de meest adequate oplossing biedt 
om coronagerelateerde schade van werknemers en ambtenaren te compen-
seren, in verband met de snelheid en eenvoud van de regeling. Desalniette-
min ben ik van mening dat de coronacrisis (nogmaals) de noodzaak van een 
fundamentele oplossing heeft onderstreept, daar een compensatieregeling 
niet de daadwerkelijke structurele problematiek omtrent beroepsziekte-
compensatie oplost en ongelijkheid tussen werknemers (en ambtenaren) in 
de hand werkt. In dat verband lijkt een directe verzekering (gecombineerd 
met een onafhankelijke instantie voor complexe claims) hoopgevend te zijn 
vanwege het feit dat aansprakelijkheidsrechtelijke knelpunten grotendeels 
(kunnen) worden omzeild, terwijl de kans op een deugdelijke vergoeding 
aanzienlijk is.

139 Aldus ook Bots e.a. 2021, par. 13.11-13.12.
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V De zeggenschap van de procesfinancier 
bij collectief verhaal van massaschade
Verschillende vormen met verschillende eisen. 
Op naar een uitgebalanceerde regeling?

Barbara Rozema

Procesfinanciering door derden, zogenoemde third party litigation fun
ding (TPLF), kan in het kader van collectief verhaal van massaschade een 
nuttige maatschappelijke functie vervullen door de rechtstoegang te bevor
deren, maar kan ook leiden tot belangenconflicten. In het beschermen van 
partijen tegen overmatige invloed van de procesfinancier is een publiek 
belang gelegen. Voor de collectieve actie gelden eisen (3:305aeisen) die 
de zeggenschap van de procesfinancier beperken. Dat kan ertoe leiden dat 
procesfinanciers hun toevlucht zoeken in alternatieve vormen van finan
ciering van collectief verhaal van massaschade, waarop de 3:305aeisen 
niet rechtstreeks van toepassing zijn. Enerzijds bevorderen die alternatieve 
mogelijkheden de rechtstoegang. Anderzijds kan het ontbreken van eisen 
die de zeggenschap van de procesfinancier beperken, negatieve gevolgen 
hebben voor de behartiging van de materiële belangen van benadeelden. In 
deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het, gelet op de belangen van 
benadeelden, wenselijk is om bij de alternatieve vormen eisen te stellen die 
aansluiten bij de 3:305aeisen. Ik concludeer dat die eisen geconcretiseerd 
moeten worden en dat vervolgens soortgelijke eisen moeten worden inge
voerd voor de alternatieve vormen.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en probleemstelling

Procesfinanciering door derden, zogenoemde third party litigation funding 
(TPLF), komt in Nederland steeds meer voor,1 in het bijzonder bij collec-
tief verhaal van massaschade.2 Voor benadeelden is dit doorgaans namelijk 
kostbaar en riskant, terwijl een procesfinancier er aardig aan kan ver-
dienen door de grote bedragen waar het bij massaschades om gaat.3 

1 Zie ook Van der Krans 2018, par. 6.1; Van Boom & Luiten 2015, p. 188.
2 Vgl. Tillema, AA 2019, p. 508.
3 Zie Tillema, AA 2019, p. 508.
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Procesfinanciers kunnen de toegang tot het recht (hierna: rechtstoegang) 
vergroten.4 Dat leidt tot een sterkere handhaving van rechten, waar ook 
een preventieve werking van uitgaat. Het voorgaande kan zorgen voor een 
beter functionerende maatschappij en verwezenlijking van publieke beleids-
doelen.5 Denk bijvoorbeeld aan verbeterde consumentenbescherming door 
naleving van het consumentenrecht. Een van de risico’s van TPLF is echter 
de aan de zeggenschap van de procesfinancier gerelateerde belangenver-
strengeling, bijvoorbeeld ten aanzien van de proces- en schikkingsstrate-
gie.6 In de Duitse praktijk komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat de 
procesfinancier bedingt dat zijn goedkeuring nodig is voor een schikkings-
voorstel en dat hij de procesfinancieringsovereenkomst kan beëindigen als 
de cliënt niet akkoord gaat.7 Bovendien moet de cliënt dan het bedrag dat 
de schikking zou hebben opgeleverd als deze wel tot stand zou zijn geko-
men, betalen aan de procesfinancier. Dat lukt dikwijls niet, met een dwang-
schikking als resultaat.8

In het beschermen van partijen tegen overmatige invloed van de proces-
financier is ook een publiek belang gelegen.9 Het is immers van belang om 
te voorkomen dat die overmatige invloed afbreuk doet aan (het verloop 
en de uitkomst van) de procedure.10 Uit het voorgaande blijkt dat er ver-
schillende maatschappelijke, publieke belangen spelen in een ogenschijnlijk 

4 Zie over het vergroten van de toegang tot het recht o.a. Van Boom & Luiten 
2015, p. 188-189; Damen 2020, p. 45; Van der Krans 2018, p. 33. In dit onder-
zoek gaat het primair om benadeelden die onvermogend zijn, bij hen is immers 
met name sprake van een barrière ten aanzien van de toegang tot het recht. Zie 
over TPLF bij vermogende partijen Solas 2019, par. 5.1.1.2. In deze bijdrage 
wordt niet uitgebreid ingegaan op de voor- en nadelen van TPLF, zie daarvoor 
o.a. Van Boom & Luiten 2015, p. 193-198; Damen 2020, p. 48-51; Schonewille 
2019, p. 18-25; Weterings 2020, p. 81-84; Tillema, Entrepreneurial mass litiga
tion 2019, par. 3.4 en 3.5; Van der Krans 2018, hfst. 6; specifiek toegespitst op 
toegang tot het recht en de claimcultuur, zie Tillema, AA 2019, p. 506-515.

5 Zie over de preventieve werking o.a. Rutten 2015, p. 324; Schonewille 2019, 
p. 18-19; Vgl. Weterings 2020, p. 82. Zo bezien vervult de procesfinancier een 
belangrijke maatschappelijke (publieke) functie, zie hierover ook Visscher, De 
Mot & Faure 2018, p. 1 en 12. Zie over de publieke beleidsdoelen ook Schaefer 
2000, p. 184; Solas 2019, p. 137.

6 Zie o.a. Van Boom & Luiten 2015, p. 196-198; Weterings 2020, p. 82; Van der 
Krans 2018, par. 6.4.2 en 6.6; Zhang 2019, p. 170-176.

7 Zie Van Boom & Luiten 2015, p. 197; Damen 2020, p. 47. 
8 Zie Van Boom & Luiten 2015, p. 197; Damen 2020, p. 47. 
9 Aldus ook Hodges, Peysner & Nurse 2012, p. 129.
10 Aldus ook Hodges, Peysner & Nurse 2012, p. 127.
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zuiver private (rechts)verhouding.11 Omdat de vrijheid die het recht de pro-
cesfinancier biedt gevolgen kan hebben voor die publieke belangen, is het 
van belang om te onderzoeken in hoeverre concrete(re) regulering gewenst 
is.

TPLF kan worden ingezet bij verschillende vormen van collectief verhaal 
van massaschade: niet alleen bij de collectieve actie op grond van arti-
kel 3:305a BW (hierna: collectieve actie), maar ook bij vertegenwoordiging 
in de vorm van lastgeving of volmacht en cessie (hierna gezamenlijk: de 
alternatieve vormen van collectief verhaal van massaschade).12 Welk model 
wordt gekozen, heeft implicaties voor onder meer de eisen die worden 
gesteld aan de rol van de procesfinancier.13

Bij de collectieve actie geldt de eis dat de zeggenschap ‘in voldoende mate’ 
bij de belangenbehartiger ligt.14 Ook de Claimcode, een gedragscode die 
van toepassing is op stichtingen en verenigingen die procederen ex arti-
kel 3:305a BW, bevat bepalingen omtrent procesfinanciering en zeggen-
schap.15 Die eisen (hierna: 3:305a-eisen) moeten ervoor zorgen dat de 
materiële belangen van de benadeelden adequaat worden behartigd.16 De 
3:305a-eisen beperken echter ook de zeggenschap van de procesfinancier, 
wat door kan werken in het verwachte rendement dat hij kan behalen.17

Op de alternatieve vormen van collectief verhaal van massaschade zijn de 
3:305a-eisen niet (rechtstreeks) van toepassing. Voorstelbaar is dat proces-
financiers daarom voornamelijk (of uitsluitend) procedures op basis van de 
alternatieve vormen zullen financieren.18 Onvermogende benadeelden heb-
ben dan feitelijk geen andere keuze. Als waarborgen ontbreken, kan dat 

11 Maatschappelijke belangen kwalificeren mijns inziens (in het algemeen) als pu-
blieke belangen. 

12 In deze bijdrage wordt met ‘collectieve actie’ enkel gedoeld op de collectieve 
actie ex art. 3:305a BW.

13 Aldus ook Arons 2020, p. 203.
14 Art. 3:305 lid 2 onder c.
15 Zie voor de Claimcode Van Delden e.a. 2019. Zie in het bijzonder principe III 

en de uitwerking daarbij. 
16 Zie ook Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 11-12. Met materiële be-

langen bedoel ik in deze bijdrage de inhoudelijke, aan de procedure gerelateerde 
belangen, om deze van het belang bij rechtstoegang te onderscheiden. Het gaat 
niet om de betekenis die het begrip heeft in het onderscheid tussen immateriële 
en materiële belangen. 

17 Zie par. 4.3.2.
18 Vgl. Van Boom 2019, p. 159; Sinninghe Damsté & Arons 2017, p. 469-470.
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negatieve gevolgen hebben voor de behartiging van de materiële belangen 
van de benadeelden. Zo kan de procesfinancier besluiten dat geschikt moet 
worden, terwijl de financiële compensatie voor de benadeelden bij een ver-
oordeling mogelijk hoger is.19

Gelet op het voorgaande, rijst met betrekking tot deze alternatieve vormen 
van collectief verhaal van massaschade de vraag in hoeverre hiervoor met 
de 3:305a-eisen vergelijkbare eisen zouden moeten gelden.20 Daarbij moet 
echter ook aandacht worden besteed aan de implicaties daarvan voor de 
rechtstoegang. Te strikte regulering, vooral ten aanzien van de zeggenschap 
van de procesfinancier, kan er immers toe leiden dat geen (of nauwelijks) 
procesfinanciering meer wordt aangeboden.21

In het wetenschappelijk en maatschappelijk debat omtrent (uitbreiding van) 
regulering van TPLF is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de invloed 
die de thans geldende eisen mogelijk hebben op de belangen van de bena-
deelden. Verder ontbreekt inzicht in de wisselwerking tussen TPLF in het 
kader van de collectieve actie en TPLF bij de alternatieve vormen, die ont-
staat door het verschil in eisen ten aanzien van de zeggenschap van de pro-
cesfinancier. Het is juist op deze twee punten dat dit onderzoek beoogt een 
bijdrage te leveren aan het debat. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen 
als uitgangspunt dienen voor op te stellen of aan te passen regulering met 
betrekking tot deze kwesties.

19 Zie ook Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, par. 3.5.5.1-3.5.5.2; 
Van Boom & Luiten 2015, p. 197. Zie ook par. 4.5.

20 Bauw heeft een vergelijkbare vraag ook opgeworpen ten aanzien van cessie, 
Bauw 2018, p. 178-179. In deze bijdrage wordt het perspectief van de verweer-
der buiten beschouwing gelaten omdat de effecten van TPLF voor hem hoofd-
zakelijk inherent zijn aan (frequentere) aansprakelijkstelling en handhaving van 
rechten door benadeelden an sich en minder het gevolg van de hoeveelheid zeg-
genschap die de procesfinancier heeft. Frequentere aansprakelijkstelling zal de 
kosten voor hen doen toenemen, maar dit gaat enkel om herstel van (ten on-
rechte) op benadeelden afgewentelde schade. Bovendien kan TPLF ook gunstig 
uitpakken voor de verweerder. Een aandachtspunt vormt wel de mogelijk agres-
sieve onderhandelingsstijl van de verweerder, wat kan leiden tot bovenmatige 
afschrikking en schikkingen voor een (objectief bezien) te hoog bedrag. Zie 
hierover ook Solas 2019, p. 233 en 235-236. Vgl. Zhang 2019, p. 165. 

21 Zie ook Weterings 2020, p. 84.

Content.indd   126Content.indd   126 29 Nov 2021   10:13:1129 Nov 2021   10:13:11



127

V  De zeggenschap van de procesfinancier bij collectief verhaal van massaschade

1.2 Onderzoeksvraag en opzet

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt:

In hoeverre dienen aan de alternatieve vormen van collectief verhaal van 
massaschade eisen te worden gesteld die aansluiten bij de eisen die gelden 
ten aanzien van de zeggenschap van de procesfinancier bij gebruik van 
TPLF in het kader van de collectieve actie, gelet op de mogelijke gevolgen 
daarvan voor de belangen van de benadeelden?

Daarbij versta ik onder ‘belangen’ zowel de materiële belangen als het 
belang bij rechtstoegang. Inzichten omtrent de mogelijke gevolgen van het 
al dan niet stellen van eisen aan de zeggenschap van de procesfinancier 
voor de belangen van de benadeelden, zal ik afleiden uit (onder meer) de 
rechtseconomische en economische literatuur.22

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt eerst kort ingegaan op 
TPLF als verschijnsel vanuit rechtseconomisch en economisch perspectief 
en wordt aan de hand van een positieve analyse in kaart gebracht welke 
eisen gelden ten aanzien van zeggenschap bij de verschillende vormen van 
collectief (massaschade)verhaal (par. 2).23 In paragraaf 3 wordt aan de hand 
van literatuur uit de rechtswetenschap en sociale psychologie onderzocht 
welke belangen benadeelden hebben in het geval van massaschadeproce-
dures.24 Vervolgens wordt in paragraaf 4 aan de hand van interpretatief 
onderzoek vanuit economisch perspectief uiteengezet waarom en waarover 
een procesfinancier zeggenschap wil hebben, waar risico’s op belangen-
tegenstellingen bestaan en welke gevolgen die zeggenschap kan hebben voor 
de belangen van de benadeelden.25 In paragraaf 5 wordt onderzocht wat de 
te verwachten gevolgen van de 3:305a-eisen zijn voor de belangen van de 
benadeelden en wordt aan de hand van een normatieve analyse beoordeeld 

22 O.a. Solas 2019; Visscher, De Mot & Faure 2018; Mot, Faure & Visscher 2016; 
Schaefer 2000; Bamberg & Spremann 1987; Bosse & Philps 2016, p. 276-297; 
Jensen & Meckling 1976, p. 305-360; De Morpurgo 2011, p. 343-412; Posner 
2000. 

23 Zie over de positieve analyse Van Boom 2016, p. 4-5.
24 Thibaut & Walker, 1975; Leventhal 1980; Tyler 1988, p. 103-136;  Kamminga, 

Barendrecht & Van Zeeland 2003; Van Doorn 2016; Van Doorn & Dybus 
2017, p. 100-121. 

25 Zie over interpretatief onderzoek Van Boom 2016, p. 12-14.
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of voor de alternatieve vormen vergelijkbare eisen zouden moeten gelden.26 
Tot slot volgt een conclusie met aanbevelingen (par. 6).27

2 Het gebruik van TPLF bij collectief verhaal van massaschade: 
verschillende vormen en eisen

2.1 Inleiding

Massaschade kan worden verhaald via verschillende vormen van collectief 
verhaal. De collectieve actie ex artikel 3:305a BW is zonder twijfel de vorm 
die momenteel de meeste aandacht krijgt. Daarnaast wordt echter ook 
gebruikgemaakt van cessie, lastgeving en volmacht.28 De vorm die gekozen 
wordt, heeft implicaties voor de eisen die gelden ten aanzien van de zeggen-
schap van de procesfinancier.29

2.2 TPLF

TPLF kan worden gedefinieerd als procesfinanciering door derden in ruil 
voor een beloning, waarbij die derden doorgaans ook het procesrisico 
dragen.30 De procesfinancier die wordt ingeschakeld, bedingt meestal een 
bepaald percentage van de uiteindelijke opbrengst als vergoeding.31 In het 
geval van cessie ligt dat anders. De rechtsvordering wordt dan verkocht (en 
overgedragen) aan het claimvehikel. De koopprijs wordt doorgaans vastge-
steld op een vast laag bedrag, vermeerderd met een percentage van de nog 

26 Zie over de normatieve analyse Van Boom 2016, p. 5.
27 De beperkingen van dit onderzoek en de daarbij gebruikte methoden zijn gele-

gen in het gebrek aan empirische gegevens. Daardoor zal soms moeten worden 
gewerkt op basis van aannamen en voorspellingen. 

28 Zie voor een voorbeeld waarbij wordt geprocedeerd via lastgeving in combina-
tie met volmacht Rb. Rotterdam 31 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3039. 
Zie voor een voorbeeld van volmacht Rb. Amsterdam 17 juli 2019, ECLI:NL: 
RBAMS:2019:5132. Zie voor cessie bijv. Rb. Amsterdam 2 augustus 2017, 
ECLI:NL:RBAMS:2017:5512 (SCC/KLM).

29 Aldus ook Arons 2020, p. 203. 
30 Er bestaat nog geen eenduidige definitie, maar alle definities bevatten grofweg 

dezelfde elementen. Zie o.a. Weterings 2020, p. 81; Schonewille 2019, p. 18; 
Luiten 2017, p. 10; Van Boom & Luiten 2015, p. 188; Solas 2019, p. 137.

31 Aldus ook Van Boom & Luiten 2015, p. 188. De opbrengst bestaat vaak uit 
schadevergoeding. De procesfinancieringsovereenkomst, waarin onder meer het 
vergoedingspercentage is opgenomen, wordt gesloten tussen het claimvehikel 
en de procesfinancier. Vgl. Tillema, Transparantie rondom procesfinanciering 
2019, p. 293. 
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onbekende opbrengst.32 In alle gevallen is de vergoeding voor de proces-
financier dus geheel of gedeeltelijk afhankelijk van het succes.33

Vanuit (rechts)economisch perspectief kan TPLF een belangrijke functie 
vervullen. Er is immers sprake van een zeker marktfalen ten aanzien van 
de rechtstoegang bij civiele procedures, waaronder ook procedures ten 
behoeve van het verhaal van massaschade.34 Niet alle claims worden inge-
diend en niet alle schade wordt verhaald, voornamelijk vanwege de toene-
mende barrières, zoals toenemende kosten, inperking van gesubsidieerde 
rechtsbijstand en risicoaversie.35 De rationele beslissing van benadeelden 
om wegens deze omstandigheden geen claim in te dienen, wordt ook wel 
rationele apathie genoemd.36 TPLF kan deze barrières verminderen of zelfs 
wegnemen en op die manier het marktfalen verhelpen.37 Andere opties om 
dit marktfalen aan te pakken, bieden in procedures voor de Nederlandse 
rechter geen uitkomst: resultaatafhankelijke beloningen voor advocaten 
zijn verboden in Nederland en de hier beschikbare gesubsidieerde rechts-
bijstand en rechtsbijstandsverzekeringen blijken de barrières onvoldoende 
weg te nemen.38

Een goede rechtstoegang is niet alleen van belang vanuit ex post perspectief 
(geldend maken van rechten ná het ontstaan van schade), maar ook vanuit 
ex ante perspectief. De eerdergenoemde preventieve werking en een dien-
tengevolge betere naleving van wettelijke en contractuele normen leiden 

32 Zie ook Arons 2020, p. 205. De koopovereenkomst wordt gesloten tussen het 
claimvehikel en de benadeelden, maar in de financieringsovereenkomst tussen 
het claimvehikel en de procesfinancier kan worden afgesproken dat de proces-
financier het geld (de koopprijs) ter beschikking stelt en dat hem ook een deel 
van de opbrengst toekomt. 

33 Bij de collectieve actie en vertegenwoordiging gaat bijvoorbeeld 30% van de 
opbrengst naar de procesfinancier. Bij cessie zou dan, naast de (doorgaans zeer) 
lage vaste koopprijs bijvoorbeeld 70% van de opbrengst aan de benadeelden 
moeten worden betaald als variabele koopprijs, zodat ook hier voor de proces-
financier (ongeveer) 30% overblijft. 

34 Aldus ook Solas 2019, par. 1.2.5; Visscher, De Mot & Faure 2018, par. 1 en 2; 
Mot, Faure & Visscher 2016, p. 4-5.

35 Zie ook Visscher, De Mot & Faure 2018, par. 1 en 2; Mot, Faure & Visscher 
2016, p. 4-5.

36 Zie ook Mot, Faure & Visscher 2016, p. 3; Schaefer 2000, p. 184-185.
37 Zie ook Solas 2019, p. 230 en par. 5.1.1.1-5.1.1.2; vgl. ook Solas 2019, p. 174.
38 Zie ook Zhang 2019, p. 154 en 160; contingency fees zijn alleen toegestaan als 

experiment in letsel- en overlijdenschadezaken, zie Kamerstukken II 2016/17, 
34608, nr. 3, p. 12 (MvT); zie over gesubsidieerde rechtsbijstand ook Tillema, 
Entrepreneurial mass litigation 2019, p. 259.
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immers tot minder schade en een beter functionerende maatschappij.39 De 
mogelijkheid om collectieve procedures te voeren, is daarmee van maat-
schappelijk (publiek) belang.40 Procesfinanciers – private partijen – kunnen 
door dergelijke procedures voor (onvermogende) benadeelden mogelijk te 
maken dus een nuttige maatschappelijke functie vervullen.41 Het beeld dat 
TPLF voor iedereen de rechtstoegang bevordert, verdient echter wel enige 
nuance. Procesfinanciers zullen namelijk alleen kansrijke zaken met een 
groot financieel belang willen financieren, omdat het anders te risicovol of 
te weinig rendabel is.42

2.3 Collectieve actie ex artikel 3:305a BW

2.3.1 Norm van artikel 3:305a BW

Ingevolge artikel 3:305a BW kan een vereniging of stichting als claim-
vehikel een eigen rechtsvordering instellen ten behoeve van benadeelden. 
Bij de collectieve actie worden de betrokken belangen gebundeld en geab-
straheerd van de individuele omstandigheden van de benadeelden.43 De 
ontvankelijkheidsvereisten voor een dergelijke actie zijn met de invoering 
van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) – die 
op 1 januari 2020 in werking is getreden – aangescherpt om zo de belan-
gen van de benadeelden ten behoeve van wie wordt geprocedeerd (beter) te 
waarborgen.44

Het claimvehikel kan een procesfinancier inschakelen door een proces-
financieringsovereenkomst aan te gaan. Met het oog op dergelijke proces-
financiering bepaalt artikel 3:305a BW thans dat de zeggenschap over de 
rechtsvordering ‘in voldoende mate’ bij het claimvehikel moet liggen.45 Dit 
vereiste moet in samenhang worden gelezen met het algemene vereiste 
van voldoende waarborging van de belangen van de benadeelden.46 De 
open norm geeft de rechter de mogelijkheid om de 

39 Zie ook Visscher, De Mot & Faure 2018, par. 2.1.
40 Zie ook hof Amsterdam 16 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2257 (Fortis), 

r.o. 8.39.
41 Zie ook Schaefer 2000, p. 184; Solas 2019, p. 137.
42 Zie ook o.a. Damen 2020, p. 48; Van der Krans 2018, p. 33; Van Boom & Lui-

ten 2015, p. 193-194; vgl. Hodges, Peysner & Nurse 2012, p. 103-104.
43 Zie ook Barbiers 2020, p. 240.
44 Zie ook Arons 2020, p. 204; Van Boom 2019, p. 155.
45 Art. 3:305a lid 2 onder c BW. 
46 Art. 3:305a lid 1 en aanhef lid 2 BW. Vgl. Van Boom 2019, p. 157.
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procesfinancieringsovereenkomst te toetsen.47 De concrete invulling van de 
norm is daarmee afhankelijk van de rechter. De wetgever heeft de rechter 
geen gezichtspunten gegeven en er is, voor zover ik heb kunnen beoordelen, 
nog geen rechtspraak gepubliceerd waarin de rol van de procesfinancier is 
getoetst aan het nieuwe artikel 3:305a BW.48 Duidelijk is wel dat de wetge-
ver verwacht dat de rechter voorkomt dat de procesfinancier te veel beslis-
singsmacht heeft over de schikkings- en processtrategie.49

2.3.2 De Claimcode

Op 3:305a-procedures is ook de Claimcode van toepassing.50 De Claim-
code is een zelfreguleringsinstrument dat van toepassing is op  stichtingen 
en verenigingen die optreden als belangenbehartiger in een 3:305a- 
procedure. Ten aanzien van procesfinanciering bepaalt deze onder meer 
dat de zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie uitsluitend bij 
het claimvehikel moet liggen.51 Dat impliceert dat de procesfinancier geen 
enkele zeggenschap heeft. Afwijking hiervan is echter mogelijk, omdat een 
‘pas toe of leg uit’-beginsel van toepassing is.52 Soms wordt door de rechter 
aan de Claimcode als leidraad getoetst, maar dat gebeurt lang niet altijd.53 

47 Aldus ook Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 11-12 en 20 (MvT); Van 
Osch 2018, p. 111-112; vgl. Zhang 2019, p. 181.

48 Zie over het ontbreken van gezichtspunten en handvatten o.a. Weterings 2020, 
p. 83-84 en Bauw 2018, p. 170. Wat betreft de rechtspraak: het onderzoek naar 
die rechtspraak is begin juni 2021 afgesloten. 

49 Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 11-12 (MvT); zie ook Tillema, 
 Entrepreneurial mass litigation 2019, p. 264.

50 Van Delden e.a. 2019 (Claimcode); zie over de Claimcode ook Broere 2019.
51 Van Delden e.a. 2019, uitwerking principe III, onder 3; vgl. Zhang 2019, p. 186.
52 Zie Van Delden e.a. 2019, p. 7 en 9. De Claimcode wordt bovendien lang 

niet  altijd nageleefd, zo blijkt uit onderzoek. Zie Van Mourik & Bauw 2019, 
par. 2.1.

53 In de MvT bij de WAMCA wordt opgemerkt dat de rechter slechts een enkele keer 
aan de Claimcode heeft getoetst, Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 11-
12 (MvT), p. 17. Volgens Damen wordt het vaak wel als basiselement getoetst, 
maar heeft dit niet altijd gevolgen omdat afwijking mogelijk is, zie Damen 2020, 
p. 51. Zie bijv. hof Den Haag 4 februari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:102, 
waarin het hof oordeelt dat het enkele feit dat niet wordt voldaan aan de Claim-
code niet betekent dat de belangen onvoldoende gewaarborgd zijn. Soms wordt 
de Claimcode wel als leidraad gebruikt, zie bijvoorbeeld een zaak bij het hof 
Amsterdam waarin de Claimcode een ‘belangrijk gezichtspunt’ wordt genoemd 
hof Amsterdam 14 april 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1157, r.o. 3.42. Zie 
ook Rb. Amsterdam 20 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8741, r.o. 
5.28.
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Het is in de praktijk dus goed mogelijk dat de procesfinancier wel zeggen-
schap heeft.

2.3.3 Europese richtlijn betreffende representatieve 
vorderingen

Eind 2020 is de Europese richtlijn betreffende representatieve vorderingen 
aangenomen (hierna: de richtlijn).54 De richtlijn heeft betrekking op collec-
tieve acties waarbij de gedupeerden consument zijn en waarbij het gaat om 
schending van Unierecht.55 Eind 2022 moet zijn voldaan aan de eisen die de 
richtlijn stelt.56 Omtrent TPLF bepaalt de richtlijn dat de lidstaten ervoor 
moeten zorgen dat belangenconflicten worden voorkomen en dat de (collec-
tieve) belangen van consumenten, ondanks de procesfinanciering, centraal 
blijven staan.57 Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de procesfi-
nancier schikkingsbesluiten ‘onrechtmatig’ (unduly) en ten nadele van de 
betrokken consumenten kan beïnvloeden.58 Bovendien mag geen vordering 
worden ingesteld tegen een concurrent van de procesfinancier of tegen een 
verweerder die van de procesfinancier afhankelijk is.59 Tot slot moet de 
rechter de bevoegdheid hebben om aan niet-naleving consequenties te ver-
binden, waaronder niet-ontvankelijkverklaring van de vordering.60 Mijns 
inziens biedt de open norm van artikel 3:305a BW de rechter voldoende 
ruimte om invulling te geven aan voornoemde vereisten van de richtlijn.61

54 Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 no-
vember 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de 
collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/
EG (PbEU 2020, L 409). 

55 De bepalingen zijn opgesomd in bijlage I van de richtlijn. Het gaat om bepalin-
gen omtrent o.a. vervoer, productveiligheid, gegevensbescherming, financiering, 
algemeen consumentenrecht, etc. Zie Bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/1828.

56 Zie art. 24 lid 1 Richtlijn (EU) 2020/1828. De bepalingen zullen worden toege-
past met ingang van 25 juni 2023.

57 Art. 10 Richtlijn (EU) 2020/1828. 
58 In de Nederlandse versie van de richtlijn wordt unduly vertaald als ‘onrecht-

matig’, maar hiermee wordt, naar ik aanneem, gedoeld op ‘bovenmatig’ en niet 
op onrechtmatigheid in de zin van de onrechtmatige daad. 

59 Zie art. 10 lid 2 aanhef en onder a en lid 2 aanhef en onder b Richtlijn (EU) 
2020/1828.

60 Zie art. 10 lid 3 en 4 Richtlijn (EU) 2020/1828. 
61 Toch is aanpassing van de WAMCA vermoedelijk aanstaande, omdat de 

 WAMCA ten aanzien van andere, voor deze bijdrage niet relevante, aspecten 
niet aan de richtlijn voldoet. Zie hierover Gras & Korsten 2021, p. 207-208.
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2.4 Alternatieve vormen van collectief verhaal van 
massaschade

Naast de collectieve actie bieden, zoals besproken, ook cessie, volmacht 
en lastgeving mogelijkheden voor collectief verhaal van massaschade.62 
Het claimvehikel is in dat geval de gevolmachtigde, lasthebber of cessio-
naris. Als gebruik wordt gemaakt van een van deze vormen is sprake van 
gebundelde individuele geschilbeslechting, in die zin dat iedere individu-
ele vordering afzonderlijk moet worden toegelicht en behandeld.63 Toch is 
sprake van ‘collectief’ verhaal, omdat de vorderingen worden gebundeld en 
in één procedure worden behandeld.64 Bij deze vormen van collectief ver-
haal gelden geen specifieke eisen voor de entiteit die als claimvehikel kan 
optreden.65 Ook hier kan het claimvehikel gebruikmaken van TPLF, wat 
centraal staat in deze bijdrage.66

In het geval van cessie treedt het claimvehikel, net als bij de 3:305a-actie, op 
als zowel formele als materiële procespartij.67 Bij vertegenwoordiging via 
lastgeving of volmacht is het claimvehikel de formele procespartij en zijn 
de benadeelden de materiële procespartij en wordt dus geprocedeerd voor 
rekening van de benadeelden.68 Lastgeving en volmacht gaan vaak hand in 
hand.69 De overeenkomst tot lastgeving kan de lasthebber  verplichten te 

62 Zie voor lastgeving art. 7:414 e.v. BW, voor volmacht art. 3:60 e.v. BW en voor 
cessie art. 3:83 e.v. BW. Zaakwaarneming wordt ook wel eens geopperd, maar 
daarvan zal slechts sprake kunnen zijn onder zeer uitzonderlijke omstandig-
heden en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Zie Van Eekhout 2018, 
p. 18-19. Het is overigens niet toegestaan om primair te procederen o.g.v. 
art. 3:305a BW en subsidiair o.g.v. lastgeving (of volmacht of cessie), omdat dit 
een wisseling van de materiële procespartij inhoudt, hetgeen niet toelaatbaar is. 
Zie bijv. hof Amsterdam 16 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:747, r.o. 3.6. 

63 Aldus ook Arons 2020, p. 203; hof Den Haag 8 oktober 2019, ECLI:NL: 
GHDHA:2019:3289 (Loterijverlies.NL BV/Staatsloterij BV), r.o. 44.

64 Zie ook Sinninghe Damsté & Thuijs 2019, par. 8.2.2.
65 Aldus ook Arons 2020, p. 203 en voetnoot 9.
66 Het claimvehikel zal dan, net als bij de collectieve actie, een procesfinancie-

ringsovereenkomst sluiten met de procesfinancier. 
67 Aldus ook Arons 2020, p. 203; Zie ook Biemans 2011, p. 116-118; Van Eekhout 

2018, p. 19. Het claimvehikel procedeert hier dus in eigen naam, maar kan wel 
ten behoeve of in opdracht van een ander procederen, vgl. Biemans 2011, p. 117.

68 Aldus ook Arons, MvO 2020, p. 203. Ten aanzien van de lasthebber op eigen 
naam bestaat wel discussie over wie de materiële procespartij is, zie Van Eek-
hout 2018, p. 18, met verdere verwijzingen naar literatuur. 

69 Zie ook Hillen-Muns, in: Groene Serie Vermogensrecht, aant. 2.1 (online, bij-
gewerkt 1 februari 2017). Lastgeving impliceert echter geen volmacht, zie ook 
Van Schaick, Volmacht (Mon. BW nr. B5) 2011/5 en Asser/Tjong Tjin Tai 7IV 
2018/228.
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handelen in eigen naam, maar ook in naam van de lastgever. In het laatste 
geval is tevens sprake van volmacht.70

Ten aanzien van de alternatieve vormen van collectief verhaal ontbreken 
inhoudelijke vereisten die zien op de manier waarop de belangen van de 
benadeelden behartigd worden, zoals de ontvankelijkheidsvereisten van 
artikel 3:305a BW. Toch wordt in de rechtspraak onder omstandigheden 
aansluiting gezocht bij de waarborgvereisten van artikel 3:305a lid 2 BW, 
ondanks dat strikt gezien geen sprake is van een collectieve actie.71 Bij de 
desbetreffende zaken waren geen procesfinanciers betrokken, maar indien 
dat wel het geval geweest zou zijn, zou hun rol thans met analoge toepas-
sing van het nieuwe artikel 3:305a lid 2 BW aan toetsing zijn onderwor-
pen.72 Uit deze rechtspraak blijkt dat als wordt geprocedeerd op basis van 
lastgeving of volmacht en formeel gezien niet maar materieel gezien wel 
sprake is van een collectieve actie, artikel 3:305a BW niet omzeild kan 
worden.73 Hiervan zal met name sprake zijn als de vormgeving van het 
contract met de benadeelden, de rechtsvordering en de procedure trekken 
hebben van een 3:305a-procedure.74 Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als 

70 Zie art. 7:414 lid 2 BW.
71 Zie o.a. Rb. Den Haag 13 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14512 

( Loterijverlies.NL BV/Staatsloterij BV); hof Den Haag 8 oktober 2019, 
ECLI:NL:GHDHA:2019:3289 (Loterijverlies.NL BV/Staatsloterij BV); Rb. 
Amsterdam 19 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1058 (X BV/Kite Capi
tal BV, HKB Bank GmbH e.a.).

72 De zaken dateren van vóór de invoering van de aangescherpte ontvankelijk-
heidsvereisten, maar vanaf 1 januari 2020 zou dus ook de rol van de proces-
financier worden getoetst met de waarborgtoets. Art. 3:305a lid 2 BW stelt 
nu immers ook expliciet eisen aan de financiering en de zeggenschap over de 
rechtsvordering (zie lid 2, onder c). 

73 In de zaken in kwestie ging het steeds om een constructie met een bv die een vor-
dering in opdracht van de stichting instelde. Aannemelijk is dat de waarborg-
toets eveneens wordt aangelegd als niet de bv maar de stichting zelf materieel 
gezien een collectieve actie instelt. Vgl. Arons die opmerkt dat de ‘eisende partij’ 
niet aan cherrypicking kan doen, Arons 2020, p. 208. Het gaat om de volgende 
zaken: Rb. Amsterdam 19 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1058 (X BV/
Kite Capital BV, HKB Bank GmbH e.a.), r.o. 5.9; hof Den Haag 8 oktober 
2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3289 (Loterijverlies.NL BV/Staatsloterij BV), 
r.o. 44. Als de rechtsvordering op zodanige wijze is vormgegeven dat het zuiver 
gaat om lastgeving (in combinatie met volmacht), dan is art. 3:305a BW niet 
van toepassing en wordt de waarborgtoets van art. 3:305a BW ook niet analoog 
toegepast. Zie voor een voorbeeld Rb. Rotterdam 31 maart 2021, ECLI:NL: 
RBROT:2021:3039.

74 Zie ook Rb. Amsterdam 19 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1058 
(X BV/Kite Capital BV, HKB Bank GmbH e.a.), r.o. 5.10; hof Den Haag 8 ok-
tober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3289 (Loterijverlies.NL BV/Staatsloterij 
BV), r.o. 44.
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het claimvehikel is opgericht met het enkele doel om de belangen van de 
benadeelden te behartigen, alsook wanneer verzuimd wordt de individuele 
zaken afzonderlijk toe te lichten.75 Als dan niet aan de waarborgvereis-
ten wordt voldaan, volgt niet-ontvankelijkverklaring wegens misbruik van 
procesbevoegdheid.76

Belangrijk om op te merken is dat deze analoge waarborgtoets niet is 
aangelegd bij het cessiemodel.77 De situatie van het cessiemodel is anders, 
omdat het claimvehikel in dat geval zowel materiële als formele procespar-
tij is, zodat de waarborgtoets toepassing mist.78 Overigens acht ik het 
ten aanzien van lastgeving mogelijk dat uit het vereiste van de zorg van 
een goed opdrachtnemer ook een zeker waarborgvereiste voortvloeit, dat 
ook van toepassing is als geen sprake is van een actie die materieel gezien 
een collectieve actie inhoudt.79 Uit rechtspraak blijkt dat de opdracht-
nemer bepaalde waarborgplichten heeft, zoals het vermijden van onnodige 
 risico’s.80 Bovendien moet het belang van de opdrachtgever centraal staan 
en dient de opdrachtnemer belangentegenstellingen te voorkomen.81 Mijns 
inziens volgt hieruit dat het claimvehikel als lasthebber steeds verplicht is 
de belangen van de benadeelden (lastgevers) centraal te stellen en mogelijke 
belangenconflicten die ontstaan door zeggenschap van de procesfinancier 
te voorkomen. Met dit waarborgvereiste kunnen mijns inziens eisen wor-
den gesteld ten aanzien van procesfinanciering, die vergelijkbaar zijn met 
de waarborgtoets van artikel 3:305a BW.82

75 Zie ook Rb. Amsterdam 19 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1058 
(X BV/Kite Capital BV, HKB Bank GmbH e.a.), r.o. 5.10; hof Den Haag 8 ok-
tober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3289 (Loterijverlies.NL BV/Staatsloterij 
BV), r.o. 44.

76 Zie Rb. Amsterdam 19 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1058 (X BV/
Kite Capital BV, HKB Bank GmbH e.a.), r.o. 5.9; hof Den Haag 8 oktober 
2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3289 (Loterijverlies.NL BV/Staatsloterij BV), 
r.o. 40-44 en 52.

77 Aldus ook Arons 2020, p. 205. 
78 Zie ook Arons 2020, p. 205. 
79 Art. 7:401 BW. Deze bepaling geldt ook voor lastgeving. Lastgeving is immers 

een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht. 
80 Zie ook Nijland, in: Groene Serie bijzondere overeenkomsten, aant. 1; Asser/

Tjong Tjin Tai 7IV 2018/99.
81 Zie ook Nijland, in: Groene Serie bijzondere overeenkomsten, aant. 1. Wat de 

zorgplicht precies inhoudt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 
Zie Asser/Tjong Tjin Tai 7IV 2018/97-98; Reehuis, Slob & Van Zeben 1991, 
p. 323. Zie over de waarborgplichten en belangentegenstellingen Asser/Tjong 
Tjin Tai 7IV 2018/99 en 124.

82 De vraag in hoeverre deze normen daadwerkelijk overeenkomen, gaat het be-
stek van deze bijdrage te buiten en vergt nader onderzoek.
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2.5 Tussenconclusie

De rol van een procesfinancier wordt in het kader van de collectieve actie 
onderworpen aan toetsing door de rechter teneinde de belangen te waar-
borgen van de benadeelden ten behoeve van wie wordt geprocedeerd. 
De concrete invulling van de recent in werking getreden open norm, die 
bepaalt dat de zeggenschap over de rechtsvordering ‘in voldoende mate’ bij 
het claimvehikel (en dus niet enkel of in overwegende mate bij de proces-
financier) moet liggen, is aan de rechter. De Claimcode kan hierbij een rol 
spelen als leidraad. Wordt gekozen voor een van de alternatieve vormen van 
collectief verhaal, dan zijn de 3:305a-eisen niet (rechtstreeks) van toepas-
sing. Toch wordt, wanneer het gaat om lastgeving of volmacht, onder som-
mige omstandigheden artikel 3:305a lid 2 BW analoog toegepast teneinde 
de belangen van de benadeelden te waarborgen. Bij cessie geldt dat niet, 
omdat de vordering is overgedragen en het claimvehikel zowel formele als 
materiële procespartij is; de benadeelden zijn daar dus als het ware uit beeld 
verdwenen in de procedure. Hun belangen blijven echter een rol spelen. 
Verder acht ik het bij lastgeving mogelijk dat een op zichzelf staand waar-
borgvereiste wordt gelezen in de zorg van een goed opdrachtnemer.

3 Belangen van de benadeelden in massaschadeprocedures

3.1 Inleiding

De 3:305a-eisen zijn in het leven geroepen om de belangen van de benadeel-
den te beschermen. Om te (kunnen) beoordelen in hoeverre vergelijkbare 
eisen zouden moeten gelden voor TPLF bij de andere vormen van collectief 
verhaal, dient de mate waarin de gestelde eisen de belangen van benadeel-
den waarborgen als maatstaf.83 Dat roept de onvermijdelijke vraag op wat 
dan die belangen zijn en hoe het al dan niet stellen van eisen frictie kan 
opleveren (zie voor dit laatste par. 4 en 5).

In deze paragraaf wordt op grond van literatuur uit de rechtswetenschap en 
sociale psychologie uiteengezet welke belangen en behoeften benadeelden 

83 Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de belangen van natuurlijke 
personen en niet-natuurlijke personen. Over de belangen van niet-natuurlijke 
personen is, voor zover ik heb kunnen beoordelen, weinig bekend. Zie over dit 
onderwerp (beperkt) Kamminga, Barendrecht & Van Zeeland 2003, par. 2.8. 
Om te kunnen beoordelen in hoeverre de belangen van niet-natuurlijke perso-
nen overeenkomen met die van natuurlijke personen is nader onderzoek nodig. 
Dat gaat het bestek van deze bijdrage te buiten. 
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doorgaans hebben.84 Meer in het bijzonder wordt aandacht besteed aan 
de belangen van benadeelden die geraakt kunnen worden door de zeggen-
schap van een procesfinancier.

3.2 De belangen van benadeelden

3.2.1 Algemeen

Benadeelden hebben financiële belangen, maar ook immateriële en sociaal- 
emotionele motieven om een procedure te beginnen.85 Die wegen bovendien 
soms zwaarder. Benadeelden lijken in collectieve massaschadeprocedures 
niet wezenlijk andere belangen te hebben dan in ‘reguliere’ procedures, zo 
blijkt uit onderzoek van Van Doorn.86 Uit onderzoeken van Van Doorn 
en van Kamminga e.a. maak ik op dat de belangen van benadeelden op 
verschillende manieren gecategoriseerd kunnen worden.87 In de volgende 
paragrafen bespreek ik de belangen die in voornoemde onderzoeken naar 
voren komen en voeg ik deze samen tot een gemeenschappelijk kader.88 
Dat kader zal worden gebruikt om te onderzoeken hoe de belangen van de 
benadeelden kunnen botsen met die van de andere berokken actoren. Daar-
naast kan aan de hand van het kader worden beoordeeld in welke mate de 
huidige eisen de belangen van de benadeelden waarborgen.

84 Een deel van de literatuur heeft betrekking op de belangen van personen in juri-
dische procedures in het algemeen, zie o.a. Thibaut & Walker, 1975, Leventhal 
1980 en Kamminga, Barendrecht & Van Zeeland 2003. Er is ook literatuur 
bestudeerd die specifiek ziet op de belangen van benadeelden in massaschade-
procedures, zie Van Doorn 2016 en Van Doorn & Dybus 2017, p. 100-121. 

85 Zie ook o.a. Desmet 2012, par. 4.4; Van Doorn 2010, p. 389-390; Van Doorn 
& Dybus 2017, p. 103; Van Doorn 2016, p. 145. In navolging van Kamminga, 
Barendrecht & Van Zeeland (hierna: Kamminga e.a.) definieer ik ‘belangen’ als 
de ‘werkelijke zorgen, wensen en behoeften die schuil gaan achter ingenomen 
posities, standpunten en rechten van onderhandelende (conflict)partijen’. Zie 
Kamminga, Barendrecht & Van Zeeland 2003, par. 2.6.

86 Van Doorn 2016, p. 149.
87 Zo maakt Van Doorn een onderscheid tussen ‘uitkomstgerichte belangen’ en 

‘procesbelangen’, terwijl Kamminga e.a. een onderscheid maken tussen ‘inhou-
delijke belangen’, ‘procesbelangen’, ‘relationele belangen’ en ‘principiële belan-
gen’.

88 Zie Van Doorn 2010, par. 3 e.v. Zie ook haar vervolgonderzoek Van Doorn 
2016 en Van Doorn & Dybus 2017; Kamminga, Barendrecht & Van Zeeland 
2003, par. 2.6. De categorisering van Kamminga, Barendrecht & Van Zeeland 
is gebaseerd op de moderne onderhandelingstheorie. 
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3.2.2 Uitkomstgerichte, inhoudelijke belangen

Van Doorn noemt als eerste categorie de uitkomstgerichte belangen. Een 
voorbeeld van een uitkomstgericht belang is financiële compensatie; bena-
deelden willen dat hun schade wordt gecompenseerd.89 Daarnaast hebben 
benadeelden immateriële uitkomstgerichte belangen. Erkenning is daarbij 
te zien als een parapluterm. Financiële compensatie kan worden ervaren 
als erkenning, maar erkenning heeft ook andere verschijningsvormen, 
zoals excuses van de wederpartij, het toegeven dat een fout is gemaakt, et 
cetera.90 Hierbij sluit het eerste type belangen van Kamminga e.a. aan: de 
inhoudelijke belangen die verband houden met hetgeen waarover onder-
handeld wordt of hetgeen onderwerp van geschil is.91

3.2.3 Procesbelangen

Zowel Kamminga e.a. als van Doorn noemen als tweede type belangen de 
procesbelangen. Daarbij staat de procedurele rechtvaardigheid centraal.92 
Dat concept valt uiteen in verschillende belangen.93 Benadeelden willen 
graag enige controle hebben; daarom zijn inspraak en vertegenwoordiging 
(voice) van belang. Daarnaast hebben zij belang bij rechtstoegang en een 
neutrale beslisser. De procedure moet verder consistent zijn.94 Ook hechten 
benadeelden veel waarde aan informatie over de procedure en de uitkomst. 
Tot slot willen benadeelden op een respectvolle manier worden behandeld.95 
De neutraliteit van de beslisser en de consistentie van de procedure hangen 
vooral van de rechter af, daarop heeft de procesfinancier geen invloed. Die 
belangen worden dan ook buiten beschouwing gelaten.

89 Van Doorn 2010, p. 390-391.
90 Van Doorn 2010, p. 390. Zie voor verwijzingen naar onderzoeken over dit on-

derwerp Van Doorn 2010, voetnoot 26. De waarde die een benadeelde hecht 
aan financiële compensatie, zal niet steeds hetzelfde zijn. Mogelijk is een bena-
deelde bijvoorbeeld vooral gebaat bij erkenning en excuses. 

91 Het gaat vaak om een onderliggend belang, zoals het snel willen ontvangen van 
schadevergoeding om een schuld af te kunnen lossen, zie Kamminga, Baren-
drecht & Van Zeeland 2003, par. 2.6.

92 Kamminga, Barendrecht & Van Zeeland 2003, par. 2.6.; Van Doorn 2010, 
p. 391-392; zie ook de verwijzingen naar literatuur over dit onderwerp. Zie over 
de procedurele rechtvaardigheid ook Thibaut & Walker, 1975; Leventhal 1980; 
Tyler 1988, p. 103-136.

93 Zie ook Van Doorn 2010, p. 392-393; zie ook de verwijzingen naar literatuur 
over dit onderwerp.

94 Gelijke gevallen moeten op gelijke wijze worden behandeld, zodat de procedure 
in die zin ook voorspelbaar is.

95 Zie ook Van Doorn 2010, p. 392-393.
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3.2.4 Relationele belangen en principiële belangen

Het derde en vierde type belangen dat Kamminga e.a. onderscheiden, 
namelijk relationele en principiële belangen, komen niet direct terug in het 
kader van Doorn.96 De relationele belangen die zien op de relatie tussen de 
betrokken partijen, spelen mijns inziens (doorgaans) geen prominente rol 
bij massaschadeprocedures. De benadeelden staan immers op een zekere 
afstand van de aangesproken partij, door de tussenkomst van het claim-
vehikel.97 De relationele belangen worden derhalve buiten beschouwing 
gelaten. De principiële belangen die betrekking hebben op de perceptie 
van wat rechtvaardig is, spelen wel een grote rol en kunnen ook beïnvloed 
worden door de zeggenschap van de procesfinancier, omdat mogelijke 
dwangschikkingen bijvoorbeeld kunnen meebrengen dat over principiële 
standpunten van de benadeelden geen uitspraak door een rechter wordt 
gedaan.98 Die belangen maken daarom deel uit van het kader.

3.2.5 Het kader

Op basis van het voorgaande ontstaat het in tabel 1 weergegeven kader. 
Op de vraag hoe deze belangen zich verhouden tot de zeggenschap van de 
procesfinancier, wordt uitvoerig ingegaan in paragraaf 4.

Uitkomstgerichte, inhoudelijke belangen -	 Financiële compensatie
-	 Erkenning

Procesbelangen (Procedurele rechtvaardigheid)
-	 Inspraak en vertegenwoordiging
-	 Rechtstoegang
-	 Informatie
-	 Respectvolle bejegening

Principiële belangen

Tabel 1 Normatief kader belangen benadeelden

96 Zie Kamminga, Barendrecht & Van Zeeland 2003, par. 2.6.
97 Verder is mijns inziens voorstelbaar dat de verweerder vooral de procesfinan-

cier en/of het claimvehikel als ‘boeman’ zou zien, zeker als de benadeelden niet 
intensief zijn betrokken bij de procedure. Zeker bij het gebruik van het cessie-
model is dat waarschijnlijk, omdat de vorderingen aan de procesfinancier zijn 
overgedragen.

98 Zie over de principiële belangen Kamminga, Barendrecht & Van Zeeland 2003, 
par. 2.6.
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3.3 Tussenconclusie

Benadeelden die betrokken zijn bij een collectieve massaschadeprocedure 
hebben financiële en immateriële belangen. Deze immateriële belangen 
kunnen uitkomstgericht zijn, zoals het belang bij erkenning, of juist gericht 
op de procedure, zoals het belang bij rechtstoegang. Ze kunnen ook prin-
cipieel van aard zijn. De mate waarin de gestelde eisen de belangen van 
benadeelden waarborgen, dient in dit onderzoek als maatstaf om te (kun-
nen) beoordelen in hoeverre vergelijkbare eisen zouden moeten gelden voor 
TPLF bij de andere vormen van collectief verhaal. De rechtstoegang is een 
zeer belangrijk belang dat te zien is als een soort voorportaal. Uitgaande 
van de rationele apathie van benadeelden en de mogelijkheid dat proces-
financiers niet bereid zijn om te financieren als zij (in hun ogen) te weinig 
zeggenschap hebben, komt in ieder geval de rechtstoegang mogelijk in het 
gedrang. Zonder rechtstoegang kunnen ook de andere belangen van bena-
deelden niet worden behartigd.

4 Zeggenschap en belangentegenstellingen

4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de actoren die betrokken zijn bij col-
lectief verhaal van massaschade en wordt, op basis van onder meer eco-
nomische literatuur over de agency theory, hun onderlinge verhouding 
onderzocht. Daarnaast komt aan bod waarom de procesfinancier zeg-
genschap wil hebben en ten aanzien van welke aspecten. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van economische, rechtseconomische en juridische litera-
tuur.99 Tot slot wordt aan de hand van onder meer de agency theory en 
het in paragraaf 3 opgestelde kader onderzocht hoe de belangen van de 
benadeelden kunnen worden beïnvloed door de zeggenschap van de pro-
cesfinancier.

99 De hoeveelheid zeggenschap zal afhangen van de invulling van de procesfinan-
cieringsovereenkomst die wordt gesloten tussen de procesfinancier en het claim-
vehikel. Aldus ook Van Boom & Luiten 2015, p. 196-197.
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4.2 De betrokken actoren

Bij collectief verhaal van massaschade waarbij gebruik wordt gemaakt van 
TPLF, zullen, naast de verweerder, doorgaans vier actoren betrokken zijn: 
de benadeelden, het claimvehikel, de advocaat en de procesfinancier.100 Tus-
sen sommige actoren bestaat een directere verhouding dan tussen andere 
actoren.101 Door de tussenkomst van het claimvehikel bestaat bijvoorbeeld 
geen directe verhouding tussen de procesfinancier en de benadeelden of de 
advocaat en de benadeelden. De keuzes van de procesfinancier en de advo-
caat kunnen wel gevolgen hebben voor de benadeelden, waardoor toch 
sprake is van een zekere verbondenheid. Tussen de procesfinancier en de 
advocaat kan een directe(re) verhouding bestaan wanneer de procesfinan-
cier instructiebevoegdheden heeft.102

De belangen van de hiervoor genoemde actoren kunnen divergeren. Belang-
rijk om nog op te merken, is dat de procesfinancier ook een claimvehikel 
kan oprichten.103 In dat geval zijn de banden tussen de procesfinancier en 
het claimvehikel erg sterk. Door de nauwe band tussen de procesfinancier 
en het claimvehikel zal ook een nauwere band bestaan tussen de proces-
financier en de advocaat.104

100 Als het gaat om een collectieve actie ex art. 3:305a BW, dan is het claim vehikel 
de exclusieve belangenbehartiger. Het claimvehikel moet een stichting of ver-
eniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn (zie lid 1). (Het perspectief van) 
de verweerder wordt in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten, zie ook voet-
noot 13. Zie figuur 1 voor een schematische weergave van de betrokken actoren. 
Dit schema is van toepassing op alle vormen van collectief verhaal van massa-
schade (collectieve actie, cessie, volmacht, lastgeving). 

101 De directere verhoudingen worden in figuur 1 weergegeven met de donkere pij-
len, de minder directe verhoudingen met lichte(re) pijlen met stippellijn. 

102 Zie par. 4.4.
103 Dat gebeurt met name bij cessie, maar is ook denkbaar bij vertegenwoordiging. 

Zie over cessie Sinninghe Damsté & Thuijs 2019, par. 8.2.2.
104 Vgl. Van der Krans, Onderneming en Procesfinanciering 2018/26, p. 32, voet-

noot 6. 
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Claimvehikel

Benadeelden

Proces�nancier

Advocaat

Figuur 1 Betrokken actoren bij collectief verhaal van massaschade met TPLF

4.3 Zeggenschap van de procesfinancier: waarom en ten 
aanzien van welke aspecten?

4.3.1 Algemeen

De procesfinancier heeft er belang bij om over bepaalde aspecten, zoals 
de schikkings- en processtrategie, zeggenschap en controle te hebben. Die 
zeggenschap kan belangenconflicten opleveren. Voordat wordt ingegaan op 
die belangenconflicten, is van belang te onderzoeken waarom en waarover 
de procesfinancier graag zeggenschap heeft.

4.3.2 Waarom? Bescherming van zijn investering

Vanuit economisch perspectief is de opkomst van TPLF te verklaren vanuit 
het feit dat er vraag is naar procesfinanciering en dat TPLF voor de pro-
cesfinancier een winstgevende praktijk kan zijn.105 Een procesfinancier ziet 
het financieren van procedures als een investering.106 Hij zal om die reden 
enkel bereid zijn een procedure te financieren als hij verwacht dat dat vol-
doende oplevert en de risico’s niet te groot zijn.107 De uiteindelijke winst die 

105 Vgl. Solas 2019, p. 2 en 167.
106 Zie over het zuiver financiële belang/doel van de procesfinancier Hodges, 

 Peysner & Nurse 2012, p. 126.
107 Vgl. Hodges, Peysner & Nurse 2012, p. 100. De te verwachten opbrengst moet 

in ieder geval hoger zijn dan de te verwachten kosten. Dat volgt ook uit de for-
mule C < λR, waarbij C staat voor proceskosten en λ voor de kans op opbrengst 
R. De formule is gebaseerd op de Shavell’s basic theory of litigation, zie Solas 
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de proces financier maakt, hangt, benevens van de opbrengst en de kosten, 
ook af van het bedongen vergoedingspercentage.

Bepaalde beslissingen, zoals de advocaatkeuze en procesbeslissingen, beïn-
vloeden de kosten en de kans dat een bepaalde opbrengst wordt behaald. 
Daarom is het voor de procesfinancier belangrijk om zo veel mogelijk zeg-
genschap te hebben, zodat hij zijn investering kan beschermen.108 Wegens 
het ontbreken van empirische gegevens is niet precies te zeggen waar voor 
de procesfinancier, gelet op de winst en hoeveelheid zeggenschap, de grens 
ligt voor het wel of niet financieren.109 Wel wordt op basis van het voor-
gaande duidelijk dat de procesfinancier een groot economisch belang heeft 
dat hij graag wil beschermen, waardoor zeggenschap over de claim en de 
procedure voor hem relevant is.

Mijns inziens is het aannemelijk dat de procesfinancier een hoger vergoe-
dingspercentage zal bedingen naarmate hij minder zeggenschap heeft, 
om zo (een deel van de) extra risico’s te ondervangen.110 Ook hier zal een 
– eveneens moeilijk te schatten – grens bestaan. Een hoger vergoedings-
percentage weegt mogelijk op een bepaald moment niet meer op tegen de 
(zeer) beperkte zeggenschap, waardoor de procesfinancier ervoor kiest de 
procedure niet te financieren. Bovendien kan het verhogen van het ver-
goedingspercentage niet alle mogelijke gevolgen van bepaalde beslissingen 
ondervangen. Met name extra kosten zijn niet direct te ondervangen door 
het vergoedingspercentage te verhogen.111

2019, p. 168 en 176-177, onder verwijzing naar Kaplow & Shavell, zie voet-
noot 10 in hfst IV; zie ook De Morpurgo 2011, p. 373-374.

108 Vgl. Solas 2019, p. 139; Philips 2016, p. 84.
109 Sommige procesfinanciers hanteren een minimumwaarde die de vordering moet 

hebben, maar er zijn geen openbare gegevens over hun precieze afwegingen en 
minimumeisen m.b.t. de te verwachten winst etc. Procesfinancier  Redbreast 
hanteert m.b.t. de waarde van de vordering bijvoorbeeld een minimum van 
€ 5.000.000, zie readbreast.com (laatst geraadpleegd op 31 mei 2021). Bij Lies-
ker ligt dit bedrag een stuk lager: € 500.000, zie https://liesker-procesfinancie-
ring.nl (laatst geraadpleegd op 31 mei 2021). Het minimum zal ook afhangen 
van de gemiddelde hoogte van de proceskosten en de risico’s op een proceskos-
tenveroordeling, zie ook Hodges, Peysner & Nurse 2012, p. 104. 

110 In deze bijdrage wordt niet ingegaan op de redelijkheid van dat percentage of 
het maximum dat zou moeten worden toegestaan. Zie daarover o.a. Van der 
Krans 2018, p. 35-36; Damen 2020, p. 49; Van Boom & Luiten 2015, p. 195.

111 In de formule E(π)=σ(λR)-(1-λ)(Cc+Cd) is Cc immers ten opzichte van σ een on-
afhankelijke variabele. (Betekenis variabelen: E(π): winst financier, σ: bedongen 
vergoeding (%), λ: kans, R: opbrengst, Cc: kosten claimant die door financier 

Content.indd   143Content.indd   143 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



144

Publiek privaatrecht

4.3.3 Waarover? Verschillende aspecten van de procedure

De procesfinancier zal doorgaans zeggenschap willen hebben over een aan-
tal aspecten.112 Het eerste aspect ziet op het onderzoeken van de zaak. In 
deze fase zullen de belangen van de procesfinancier en de cliënt op elkaar 
aansluiten; beiden hebben belang bij een goede inschatting van de pro-
cesposities. Ten tweede is van belang wie de advocaat mag kiezen en/of 
instrueren.113 Ten derde kan de procesfinancier in meer of mindere mate 
zeggenschap hebben over de proces- en schikkingsstrategie. Tot slot kan 
de procesfinancier bedingen dat hij zich onder bepaalde omstandigheden 
(eenzijdig) kan terugtrekken en de procesfinanciering dus kan stopzetten.114

4.4 Keuzes en belangentegenstellingen: agency theory

Voor het verkrijgen van inzicht in de mogelijke belangentegenstellingen en 
de rol van de zeggenschap van de procesfinancier daarbij, is de (economi-
sche) agency theory relevant. De theorie beschrijft de verhouding tussen 
een principaal en een agent en de mogelijke belangentegenstellingen, maar 
geeft ook handvatten voor het vormgeven van een zo efficiënt mogelijke 
(contractuele) relatie.115 Aan de hand van deze theorie kan worden onder-
zocht en verklaard waar er waarom risico’s op belangenconflicten bestaan 
en wat dat betekent voor de benadeelden.

worden betaald, Cd: kosten verweerder die financier moet betalen bij verlies 
zaak). Zie voor de formule Solas 2019, p. 187.

112 Zie ook Hodges, Peysner & Nurse 2012, p. 132-135; Vgl. Van der Krans 2018, 
par. 6.2. Zie voor voorbeelden uit de toen nog jonge (en grotendeels ongeregu-
leerde) Australische praktijk bijvoorbeeld Federal court of Australia (Australië) 
3 april 2007, [2007] FCA 477 (Gurtler v. Finance Now Pty Ltd), onder ii. De 
procesfinancier had zeggenschap bedongen over de advocaat en schikkingen. 
In de Fostif-zaak was sprake van een vergelijkbare procesfinancieringsovereen-
komst, zie High Court of Australia (Australië) 1 oktober 2006, [2006] HCA 41 
(Campbells Cash and Carry Pty Limited v. Fostif Pty Ltd).

113 Ook hier zullen de belangen tot op zekere hoogte parallel lopen: zowel de pro-
cesfinancier als de cliënt heeft immers baat bij een (juridisch) goede advocaat, 
tegen een gunstig tarief. Wel kan de procesfinancier proberen een advocaat te 
kiezen die (mogelijk) desgevraagd het belang van de procesfinancier vooropstelt. 

114 Zie ook Hodges, Peysner & Nurse 2012, p. 132-135.
115 De principaal is de opdrachtgever en de agent de opdrachtnemer. De theorie 

is voortgekomen uit onderzoek naar risk sharing, zie Arrow 1971 en Wilson 
1968, p. 119-132. Zie over de theorie in het bijzonder Jensen & Meckling 1976, 
p. 305-360; Posner 2000, p. 1. Zie ook Bamberg & Spremann 1987. Zie over 
deze theorie in de context van TPLF ook Duffy 2016, p. 168; Tillema, Entre
preneurial mass litigation 2019, p. 101-102. Zie over de vormgeving van de 
(contractuele) relatie ook Bosse & Philps 2016, p. 278. 
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De agent zou bij uitvoering van de opdracht moeten handelen in het belang 
van de principaal. Echter, volgens de agency theory zal vaak sprake zijn 
van enigszins divergerende belangen en een gebrek aan informatie aan de 
zijde van de principaal.116 De agent zal ook zijn eigen belangen proberen 
te behartigen, waardoor belangenconflicten ontstaan. Zoals gezegd, is de 
agency theory onder meer gericht op het ontwikkelen van een zo efficiënt 
mogelijk contract.117 Een resultaatsafhankelijke beloning is een manier om 
de agent zo veel mogelijk te prikkelen om in het belang van de principaal te 
handelen.118 Maar door de complexiteit van het geschil en het grote finan-
ciële belang van de agent (bijvoorbeeld de procesfinancier) gaat dat bij col-
lectief (massa)schadeverhaal vaak niet op.119

Bijzonder aan collectief verhaal is dat er diverse verhoudingen zijn, met 
meerdere principalen en agenten.120 Strikt genomen bestaat niet tussen alle 
betrokkenen een agency-verhouding wegens het ontbreken van een ‘directe’ 
verhouding.121 Toch kan in die gevallen sprake zijn van een vergelijkbare 
situatie en divergerende belangen. Dat komt doordat het claimvehikel (pri-
mair) de belangen van de benadeelden behartigt. De keuzes en beslissin-
gen in de verhoudingen tussen het claimvehikel en de procesfinancier of 
het claimvehikel en de advocaat hebben daardoor (voornamelijk) gevolgen 
voor de belangen van de benadeelden. Er kan in dat opzicht gesproken 
worden van een soort ‘afgeleide’ agency-verhouding.

Het claimvehikel (agent) zou, zoals hiervoor reeds opgemerkt, primair 
de belangen van de benadeelden (principaal) moeten behartigen. In het 
vervolg van deze bijdrage wordt er daarom (en omwille van de eenvoud) 
van uitgegaan dat het claimvehikel enkel de belangen van de benadeelden 

116 Zie ook Bosse & Philps 2016, p. 276-297; vgl. Duffy 2016, p. 168 onder ver-
wijzing naar Jensen & Meckling 1976, p. 305-360. Het gebrek aan informatie 
wordt ook wel informatie-asymmetrie genoemd.

117 Aldus ook Duffy 2016, p. 168; Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, 
p. 101-102; Bosse & Philps 2016, p. 278. De theorie beschrijft de verhouding 
tussen de principaal en de agent en de mogelijke belangentegenstellingen, maar 
geeft ook handvatten voor het vormgeven van een zo efficiënt mogelijke (con-
tractuele) relatie (door incentive alignment en monitoring), zie Bosse & Philps 
2016, p. 278. 

118 Aldus ook Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, p. 102.
119 Aldus ook Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, p. 102.
120 Zie ook Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, p. 90; ook dan is de 

agency theory van toepassing, zie Posner 2000, p. 6.
121 Zie ook figuur 1. Vgl. Duffy 2016, p. 165-205.
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behartigt.122 Toch zal, zo lijkt mij, in de praktijk niet altijd voorkomen 
kunnen worden dat het claimvehikel niet in het belang van de benadeelden 
handelt. Het claimvehikel zal bijvoorbeeld mogelijk ook zijn eigen – voor-
namelijk financiële – belangen proberen te behartigen of handelen in het 
belang van de procesfinancier.123 Zeker wanneer het claimvehikel door de 
procesfinancier is opgericht, is denkbaar dat het claimvehikel niet altijd 
handelt in het belang van de benadeelden.124 In het geval van een collectieve 
actie zullen de waarborgvereisten (waaronder ook governance-eisen) van 
artikel 3:305a BW het risico op belangenconflicten wel verminderen.125

Hierna wordt telkens tussen haakjes ter verduidelijking aangegeven dat het 
om de belangen van de benadeelden gaat en dus eigenlijk om de afgeleide 
agency-verhouding die ontstaat door het bestaan van de directe agency- 
verhoudingen.126 Bovendien wordt alleen ingegaan op die verhoudingen 
waarin belangenconflicten kunnen ontstaan die de belangen van de bena-
deelden (kunnen) raken.127

Claimvehikel (benadeelden) – advocaat128

Het persoonlijk belang van de advocaat (agent) is vooral commercieel, 
namelijk een zo hoog mogelijk salaris ontvangen.129 Zijn professioneel 

122 Er wordt dus van uitgegaan dat het probleem van belangenconflicten, dat zich 
vaak voordoet in een agency-relatie, niet speelt.

123 Vgl. Tillema, AA 2019, p. 508. Zie ook Bauw 2018, p. 167. 
124 Bij de collectieve actie zal een door de procesfinancier opgericht claimvehikel 

vermoedelijk niet-ontvankelijk worden verklaard, wegens de sterke banden met 
de procesfinancier. Het claimvehikel moet immers voldoende zeggenschap heb-
ben over de vordering en de bestuurders mogen geen rechtstreeks of middellijk 
winstoogmerk hebben, zie art. 3:305a lid 2 aanhef onder c en lid 3 aanhef on-
der a.

125 Maar het is dus niet uitgesloten dat het claimvehikel ook de eigen belangen 
nastreeft, zie ook Zhang 2019, p. 174-175. 

126 Doordat een agency-verhouding bestaat tussen het claimvehikel en de benadeel-
den en het claimvehikel en de procesfinancier, kan de afgeleide agency-verhou-
ding tussen de procesfinancier en de benadeelden bestaan. Hetzelfde geldt ten 
aanzien van de advocaat.

127 De verhouding tussen de procesfinancier en de advocaat als zodanig wordt bui-
ten beschouwing gelaten. Alleen door het later te bespreken dual agency con-
flict kunnen voor de belangen van de benadeelden negatieve gevolgen optreden. 
Zie over de verhouding tussen de funder en lawyer (als zodanig) Duffy 2016, 
p. 191-196.

128 Zie over de verhouding tussen de litigant en lawyer ook Duffy 2016, p. 184-
188; zie ook Waye 2007, p. 237-238.

129 Zie over persoonlijke belangen van de advocaat Hodges, Peysner & Nurse 
2012, p. 126. Zie ook Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, p. 90.
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belang is het behartigen van de belangen van zijn cliënt(en) en het behalen 
van een voor de cliënt(en) zo goed mogelijk resultaat.130 Het is mogelijk dat 
de advocaat onnodig veel uren factureert en zo de kosten laat toenemen. 
De kans is echter groot dat hij zulks niet doet om reputatieschade te voor-
komen en de relatie met zijn cliënt te beschermen.131

Er kan sprake zijn van een dual agency conflict als de advocaat wordt 
betaald en geïnstrueerd door de procesfinancier.132 Hoewel de advocaat 
gebonden is aan gedragsregels, blijft het risico bestaan dat hij niet altijd in 
het belang van zijn cliënt zal handelen.133 Zeker als hij wordt betaald door 
de procesfinancier of vaker met de procesfinancier te maken heeft, heeft 
hij belang bij een goede relatie en zal hij daardoor soms geneigd zijn in het 
belang van de procesfinancier te handelen.134

Claimvehikel (benadeelden) – procesfinancier135

Met name wanneer het claimvehikel (principaal) in de procesfinancierings-
overeenkomst bepaalde bevoegdheden heeft gegeven aan de procesfinancier 
(agent), is sprake van een agency-verhouding.136 De procesfinancier zou als 
agent moeten handelen in het belang van het claimvehikel en daarmee het 
belang van de benadeelden, maar kan zijn eigen commerciële belang voor-
opstellen. Denk hierbij aan het eerdergenoemde voorbeeld uit de Duitse 
praktijk, waarbij de financier een schikking – voornamelijk in zijn eigen 
(commerciële) belang – kan doordrukken.137 Het risico op keuzes die niet 
overeenstemmen met de belangen van het claimvehikel (benadeelden) is 
groter naarmate de procesfinancier meer zeggenschap heeft.

130 Zie ook Hodges, Peysner & Nurse 2012, p. 126.
131 Vgl. Duffy 2016, p. 188; Waye 2007, p. 229.
132 Zie ook Duffy 2016, p. 187. Zie los van de agency theory over belangencon-

flicten in deze driehoeksverhouding ook Damen 2020, p. 50-51; Van der Krans 
2018, p. 37-39; Zhang 2019, p. 172.

133 Vgl. Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, p. 90. 
134 De advocaat kan bijvoorbeeld in eerdere procedures met de procesfinancier heb-

ben samengewerkt en mogelijk is hij van de procesfinancier afhankelijk voor 
vervolgopdrachten. Vgl. Van Boom & Luiten 2015, p. 197-198; Damen 2020, 
p. 50-51.

135 Zie over de verhouding tussen de litigant en funder ook Duffy 2016, p. 188-191; 
zie ook Waye 2007, p. 237-238. Zie over belangenconflicten tussen de financier 
en de claimant, los van de agency theory, Van Boom & Luiten 2015, p. 196-197. 

136 Zie ook par. 4.3.
137 Zie par. 1.1. 
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4.5 Belangen benadeelden en zeggenschap procesfinancier

4.5.1 Algemeen

Uit het voorgaande blijkt dat bij alle vormen van collectief verhaal van mas-
saschade sprake is van complexe verhoudingen en van belangen die kunnen 
divergeren. De hoeveelheid zeggenschap van de procesfinancier kan gevol-
gen hebben voor de in paragraaf 3 besproken belangen van de benadeel-
den.138 Ook bij onderstaande analyse van deze gevolgen wordt aangenomen 
dat het claimvehikel alleen de belangen van de benadeelden behartigt. 
Bedacht moet worden dat dat in werkelijkheid mogelijk niet altijd zo zal 
zijn, waardoor de (negatieve) gevolgen voor benadeelden nog groter kun-
nen zijn.139 Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat het claim vehikel voorna-
melijk handelt in het belang van de procesfinancier, wat ten koste gaat van 
de behartiging van de belangen van de benadeelden.140

4.5.2 Uitkomstgerichte, inhoudelijke belangen

Voor de uitkomstgerichte, inhoudelijke belangen van de benadeelden kan de 
zeggenschap van de procesfinancier grote gevolgen hebben. Beperking van 
de zeggenschap van de procesfinancier kan bijvoorbeeld leiden tot hogere 
vergoedingspercentages, zodat minder overblijft voor de benadeelden.141 
Aan de andere kant kan een grote mate van beslissingsmacht van de pro-
cesfinancier over de proces- en schikkingsstrategie ertoe leiden dat wordt 
geschikt, omdat de procesfinancier de risico’s beperkt wil houden, terwijl 
de financiële compensatie bij een veroordeling hoger zou (kunnen) zijn.142 
Toch kunnen de beslissingen van de procesfinancier ook gunstig uitpak-
ken, bijvoorbeeld omdat daarmee kosten worden bespaard of precies op het 
juiste moment wordt geschikt. Het is een kwestie van balans.143 Bovendien 
is het mogelijk dat benadeelden geen bezwaar hebben tegen de zeggenschap 
van de procesfinancier, omdat zij verwachten dat hij, als repeat player, over 

138 Zie par. 3.5 voor het kader. 
139 Zie ook par. 4.4.
140 Zie ook par. 4.4.
141 Zie ook par. 4.3.
142 Vgl. Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, par. 3.5.5.1-3.5.5.2; zie ook 

Van Boom & Luiten 2015, p. 197.
143 Aldus ook Zhang 2019, p. 171.
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veel expertise beschikt en omdat ook zij de  ( proces ) risico’s willen beper-
ken.144

De zeggenschap van de procesfinancier over de proces- en schikkings-
strategie heeft ook invloed op de door de benadeelden ervaren erken-
ning. De proces- en schikkingsstrategie kan immers bepalend zijn voor de 
financiële compensatie, die (in meer of mindere mate) als erkenning kan 
worden ervaren. Daarnaast kan de procesfinancier bijvoorbeeld een schik-
king doordrukken, waardoor een veroordeling, en daardoor mogelijk ook 
erkenning van fouten, uitblijft.145

De zeggenschap van de procesfinancier ten aanzien van de advocaat (keuze 
en instructies) kan zowel een negatieve als een positieve invloed hebben op 
de uitkomstgerichte belangen van de benadeelden. Enerzijds zal de proces-
financier zich inspannen om de advocaatkosten zo laag mogelijk te houden, 
wat de uiteindelijke opbrengst verhoogt en op die manier gunstig is voor 
het belang van financiële compensatie.146 Anderzijds kan de procesfinancier 
de advocaat instructies geven die voornamelijk in zijn eigen belang zijn, 
zoals het aansturen op een schikking om zo de procesrisico’s te beperken.147 
Hoewel de advocaat enkel zou moeten opkomen voor de belangen van zijn 
cliënt, is niet uitgesloten dat hij toch zal handelen in het belang van de 
procesfinancier.148

Tot slot kan de procesfinancier, als deze mogelijkheid in de procesfinan-
cieringsovereenkomst is opgenomen, dreigen zich terug te trekken om zo 
bijvoorbeeld alsnog een schikking door te drukken.149

144 Zie ook Van Boom & Luiten 2015, p. 197; Hodges, Peysner & 2012, p. 55 en 
57; zie over de procesfinancier als repeat player ook Solas 2019, par. 4.1.3.

145 Hierbij verdient wel opmerking dat een schikking voor benadeelden misschien 
ook ‘genoeg’ als erkenning kan worden ervaren. Het is voorstelbaar dat ook 
in het geval van een schikking de fout (gedeeltelijk) door de verweerder wordt 
erkend.

146 Vgl. Duffy 2016, p. 187. 
147 Zie ook Zhang 2019, p. 172; Damen 2020, p. 50-51.
148 Vgl. Van Boom & Luiten 2015, p. 197-198; zie ook par. 4.4. 
149 Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de uitkomstgerichte belangen. 

Vgl. hoe dit gaat in Duitsland; zie Damen 2020, p. 47; zie verder ook Van Boom 
& Luiten 2015, p. 197.
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4.5.3 Procesbelangen

Ten aanzien van inspraak en vertegenwoordiging, informatie en respect-
volle bejegening is met name een belangrijke rol weggelegd voor het claim-
vehikel.150 Wel ontstaat, wanneer de procesfinancier veel zeggenschap 
heeft, mogelijk steeds meer afstand tussen de benadeelden en de procedu-
re.151 Dat zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de inspraak en ver-
tegenwoordiging, maar ook voor de wijze waarop de benadeelden worden 
geïnformeerd en hoe zij de omgang met de betrokken actoren ervaren.

De rechtstoegang steekt met kop en schouders uit boven de andere proces-
belangen. De procesfinancier maakt het voor (onvermogende) benadeelden 
immers mogelijk om een procedure te starten, maar als zijn zeggenschap 
in vérgaande mate wordt beperkt, bestaat het risico dat geen of slechts 
beperkte procesfinanciering wordt aangeboden.152 Verder kan eventuele 
eenzijdige terugtrekking van de procesfinancier een abrupt einde maken 
aan de mogelijkheid om (verder) te procederen.

4.5.4 Principiële belangen

Tot slot spelen ook de principiële belangen een rol in het kader van de 
zeggenschap van de procesfinancier. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat de 
procesfinancier de beslissingsmacht heeft en besluit om te schikken, terwijl 
de benadeelden een veroordeling willen om principiële redenen (ze willen 
‘het recht laten spreken’).153 Benadeelden zouden dat kunnen aankaarten 
bij het claimvehikel, zodat laatstgenoemde er bij de procesfinancier op kan 
aandringen dat niet geschikt wordt. De vraag is of dat effect heeft en hoe 
een eventueel geschil dat daaromtrent ontstaat tussen het claimvehikel en 
de procesfinancier moet worden beslecht.154

150 Zie voor de eisen betreffende inspraak en vertegenwoordiging art. 3:305a lid 2 
aanhef en onder b BW.

151 Bij cessie geldt dit temeer, omdat de vordering is overgedragen aan het claim-
vehikel. 

152 Zie ook Weterings 2020/14, p. 84; Van Boom 2019, p. 159.
153 Vgl. Hodges, Peysner & Nurse 2012, p. 126; Van Boom & Luiten 2015, p. 197.
154 Sommigen pleiten voor een gedragscode voor procesfinanciers waarin ook 

een geschillenregeling wordt opgenomen en waarbij een geschillencommissie 
wordt ingesteld die de geschillen kan beslechten. Zie bijv. Damen 2020, p. 51 en 
 Weterings 2020, p. 83. 
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4.6 Tussenconclusie

Bij collectief verhaal van massaschade zijn verschillende actoren betrok-
ken, met elk hun eigen belangen. De procesfinancier zal enige zeggenschap 
willen hebben over de procedure en de vordering om zijn investering te 
beschermen. Die zeggenschap raakt de belangen van de benadeelden.

Uit de agency theory blijkt dat de agent niet altijd in het belang van de 
principaal zal handelen, omdat de agent ook zijn eigen belang zal willen 
behartigen. Dat brengt risico’s mee voor de belangen van de benadeelden. 
Bij collectief verhaal van massaschade zijn er meerdere principaal-agent 
verhoudingen. Hoewel tussen de benadeelden en de procesfinancier, door 
de tussenkomst van het claimvehikel, geen (zuivere) agency-verhouding 
bestaat, kan de zeggenschap van de procesfinancier grote gevolgen hebben 
voor de belangen van benadeelden. Het zijn immers de belangen van de 
benadeelden die door het claimvehikel (zouden moeten) worden behartigd, 
waardoor hun belangen een grote rol spelen. In die zin is sprake van een 
soort afgeleide agency-verhouding tussen de procesfinancier en de bena-
deelden. Ook de advocaat, bij wie sprake kan zijn van een dual agency 
conflict, kan met zijn keuzes de belangen van de benadeelden beïnvloeden.
De gevolgen van de (mate van) zeggenschap van de procesfinancier zijn 
(potentieel) het grootst voor de uitkomstgerichte, inhoudelijke belangen, de 
rechtstoegang en de principiële belangen.

5 De collectieve actie en de alternatieve vormen: wat te doen 
met de eisen?

5.1 Inleiding

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de mate van zeggenschap van de pro-
cesfinancier grote gevolgen kan hebben voor de materiële belangen van de 
benadeelden, maar ook voor de rechtstoegang. De 3:305a-eisen zijn in het 
leven geroepen om de belangen van de benadeelden (beter) te waarborgen. 
Als die eisen (de belangen van) de benadeelden inderdaad beschermen tegen 
de in paragraaf 4 besproken risico’s, lijkt het gerechtvaardigd om te con-
cluderen dat voor cessie, volmacht en lastgeving vergelijkbare eisen moe-
ten gelden. Echter, alvorens die conclusie te kunnen trekken, moet worden 
onderzocht in welke mate de 3:305a-eisen daadwerkelijk recht doen aan de 
belangen van benadeelden. Daarnaast dient inzicht te worden verkregen in 
(het antwoord op) de vraag in hoeverre te verwachten valt dat het gebruik 
van cessie, volmacht en lastgeving zal toenemen.
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5.2 De 3:305aeisen en de belangen van benadeelden

Zoals eerder opgemerkt, is rechtstoegang van bijzonder belang, omdat zon-
der rechtstoegang überhaupt niet wordt toegekomen aan behartiging van 
de materiële belangen van de benadeelden. Idealiter wordt daarom toege-
werkt naar een situatie waarin beide belangen optimaal worden behartigd, 
in die zin dat de eisen ten aanzien van zeggenschap dusdanig worden inge-
vuld dat het optimale resultaat wordt bereikt voor de benadeelden, gelet op 
zowel de rechtstoegang als de materiële belangen.

De 3:305a-eisen lijken daarin niet te slagen. De open norm van artikel 
3:305a BW (hierna: 3:305a-norm) is, naar huidig recht, weinig concreet.155 
Het waarborgvereiste van de richtlijn wordt iets concreter uitgewerkt, maar 
geeft mijns inziens ook weinig richting.156 Het ontbreken van handvatten en 
gezichtspunten voor de rechter kan leiden tot willekeurige en uiteenlopende 
oordelen. Bovendien brengt het voor de procesfinancier onzekerheid met 
zich, waardoor de financieringsbereidheid zal afnemen. Zowel de materiële 
belangen als de rechtstoegang worden hierdoor geraakt. Hoewel een voor-
deel van een dergelijke open norm kan zijn dat maatwerk mogelijk is, lijkt 
concretisering mij wenselijk (zie par. 6).

De norm uit de Claimcode (hierna: Claimcode-norm) is, in tegenstelling 
tot de 3:305a-norm en de richtlijn, helder.157 Toch heeft ook deze norm 
negatieve gevolgen voor de materiële belangen en de rechtstoegang. Bena-
deelden kunnen immers helemaal niet profiteren van de (soms gewenste) 
zeggenschap van de procesfinancier en de financieringsbereidheid zal afne-
men door uitsluiting van de zeggenschap.

De huidige eisen zijn onvoldoende concreet of, in het geval van de claim-
code, te strikt. Met die eisen is daarom geen sprake van een (optimaal) uit-
gebalanceerd samenspel tussen de rechtstoegang en de materiële belangen.

155 De norm is nog jong (in werking getreden op 1 januari 2020), mogelijk zouden 
rechters kunnen bijdragen aan het nader concretiseren van de norm. Vgl. o.a. 
Weterings 2020, p. 83-84 en Bauw 2018, p. 170, die opmerken dat handvatten 
en gezichtspunten ontbreken.

156 Volgens de richtlijn moeten onrechtmatige beïnvloeding van schikkingsbesluiten 
en vorderingen tegen een concurrent van de procesfinancier worden voorkomen. 
Het zegt weinig concreets over welke verdeling van zeggenschap toelaatbaar is 
en het komt inhoudelijk vermoedelijk op hetzelfde neer als de 3:305a-norm.

157 Zeggenschap van de procesfinancier is uitgesloten.
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5.3 De verschillende vormen van collectief verhaal vergeleken: 
voor en nadelen

De voor- en nadelen van de verschillende vormen van collectief verhaal 
worden in deze paragraaf besproken vanuit het perspectief van de proces-
financier (en het claimvehikel). Op die manier kan een voorspelling worden 
gedaan van het antwoord op de vraag of het gebruik van de alternatieve 
vormen zal toenemen, vergeleken met de situatie vóórdat de 3:305a-norm 
van kracht was.158

Het grote voordeel van een collectieve actie ten opzichte van de alternatieve 
vormen is dat geabstraheerd kan worden van de individuele omstandig-
heden en niet voor iedere vordering afzonderlijk hoeft te worden voldaan 
aan de stel- en bewijsplicht.159 Daarnaast kan eenvoudig worden opgetre-
den voor een zeer grote groep benadeelden.160 Bij de alternatieve vormen 
leidt dat tot complexe logistieke en administratieve operaties, omdat veel 
overeenkomsten gesloten moeten worden. Door de technologische ontwik-
kelingen zijn deze problemen wel verminderd.161

Het grootste voordeel van de alternatieve vormen is dat, in beginsel, niet 
hoeft te worden voldaan aan de ontvankelijkheidsvereisten van artikel 
3:305a BW en dat de rol van de procesfinancier dus niet wordt getoetst.162 
Wel zal de wederpartij vaak verweren voeren betreffende de geldigheid van 
de cessie, volmacht of lastgeving.163 Die verweren slagen in veel gevallen 
niet, maar ze vertragen de procedure wel.164 Toch lijkt dat, in ieder geval 
bij cessie, claimvehikels en procesfinanciers er niet van te weerhouden te 
kiezen voor een alternatieve vorm.165 Cessie heeft als groot voordeel ten 
opzichte van zowel de collectieve actie als het vertegenwoordigingsmodel 
dat de  cessionaris in beginsel volledige controle heeft over de claim; de 

158 Het vernieuwde art. 3:305a BW geldt sinds 1 januari 2020.
159 Zie ook Arons 2020, p. 203. 
160 Zie ook Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, p. 270; Tzankova & 

Van Doorn 2009, p. 106-107; Sinninghe Damsté & Thuijs 2019, p. 185.
161 Vorderingen kunnen nu eenvoudig via internet ‘geronseld’ worden, zie Bauw 

2018, p. 178. 
162 Tenzij, in het geval van lastgeving of volmacht, materieel gezien sprake is van 

een collectieve actie. Zie par. 2.4. Bij lastgeving kunnen bovendien mogelijk 
eisen worden gesteld die voortvloeien uit de zorg van een goed opdrachtnemer.

163 Zie ook Van Eekhout 2018, p. 19; Sinninghe Damsté & Thuijs 2019, p. 185-
189.

164 Vgl. Sinninghe Damsté & Thuijs 2019, p. 185-189. 
165 Zie ook Sinninghe Damsté & Thuijs 2019, p. 189. 
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vordering is immers overgedragen.166 Dat is gunstig voor de procesfinan-
cier. Tot slot heeft cessie ten opzichte van het vertegenwoordigingsmodel 
als voordeel dat uitbreiding van de groep benadeelden voor wie wordt 
opgekomen eenvoudig bewerkstelligd kan worden tijdens een lopende pro-
cedure. Bij het vertegenwoordigingsmodel is dat niet mogelijk.167

5.4 Wisselwerking tussen de collectieve actie en de 
alternatieve vormen, en de belangen van de benadeelden

5.4.1 De alternatieve vormen als uitweg?

Gelet op de voor- en nadelen van de verschillende vormen van collectief 
verhaal, verwacht ik dat het gebruik van de alternatieve vormen van col-
lectief (massa)schadeverhaal zal toenemen.168 De collectieve actie heeft wel-
iswaar voordelen, maar voor de procesfinancier vooral een groot nadeel, 
namelijk de toetsing van zijn rol. Cessie lijkt, om bovengenoemde redenen, 
de meest aantrekkelijke alternatieve vorm. Vermoedelijk zal daarom vooral 
het gebruik van cessie toenemen.

5.4.2 Wat betekent dit voor de belangen van de benadeelden?

Bij lastgeving en volmacht wordt onder omstandigheden getoetst aan de 
waarborgvereisten van artikel 3:305a BW.169 Bij cessie is dat niet het geval. 
Bij lastgeving zou bovendien een waarborgvereiste in de zorg van een goed 
opdrachtnemer kunnen worden gelezen.170 Het risico op negatieve beïnvloe-
ding van de materiële belangen van de benadeelden door de zeggenschap 
die de procesfinancier heeft, speelt daarmee vooral bij cessie en in min-
dere mate bij volmacht en (mogelijk in nog mindere mate bij) lastgeving. 
De alternatieve vorm zal naar verwachting vooral worden gebruikt om 
de 3:305a-eisen te omzeilen. Ten aanzien van cessie moet nog worden 

166 Zie ook Tillema, Entrepreneurial mass litigation 2019, p. 265. 
167 Dat wordt door rechters niet toegestaan, zie Rutten & Hurenkamp 2018, 

p. 166-167. Zie bijv. HR 22 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1435 (Brink/
ABN Amro). Bij de collectieve actie en cessie gaat het om een eigen vordering en 
kan de groep benadeelden eenvoudig worden uitgebreid d.m.v. een eisvermeer-
dering, vgl. Rutten & Hurenkamp 2018, p. 166-167. Bij vertegenwoordiging 
zou die uitbreiding een (ontoelaatbare) wijziging van hoedanigheid inhouden, 
Vgl. Ernste, in: Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 10 (online, 
bijgewerkt 30 april 2021). 

168 Zie ook Van Boom 2019, p. 159. Zie over cessie ook Bauw 2018, p. 178-179.
169 Zie par. 2.4.
170 Zie par. 2.4.
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opgemerkt dat benadeelden doorgaans direct een vaste koopprijs ontvan-
gen en later een variabele koopprijs, afhankelijk van de opbrengst.171 Dat 
zou kunnen betekenen dat het belang van financiële compensatie minder 
dan bij de andere vormen in het gedrang is. De benadeelden ontvangen 
immers in ieder geval direct een bedrag. Echter, het lijkt in de praktijk 
doorgaans te gaan om een zeer gering, verwaarloosbaar bedrag.172 Het zal 
daarom alsnog voornamelijk aankomen op de variabele koopprijs (en dus 
de uiteindelijke opbrengst), waarbij de zeggenschap van de procesfinancier 
een grote rol kan spelen.173

De huidige situatie, waarin de procesfinancier een alternatief als uitweg 
heeft, komt wel ten goede aan de rechtstoegang. Het ontbreken van beper-
kingen aan de zeggenschap van de procesfinancier brengt immers met zich 
dat hij zijn investering beter kan beschermen, waardoor de financieringsbe-
reidheid groter zal zijn. De rechtstoegang is bovendien nodig om überhaupt 
toe te komen aan behartiging van de materiële belangen van benadeelden.

5.5 Tussenconclusie: concrete(re) eisen voor alle vormen van 
collectief verhaal van massaschade

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het wenselijk 
is dat ook voor de alternatieve vormen, in het bijzonder cessie, eisen gaan 
gelden ten aanzien van de zeggenschap van de procesfinancier. Hoewel met 
het bestaan van alternatieven voor de collectieve actie de rechtstoegang 
wordt bevorderd, gaat dat ten koste van de materiële belangen van de bena-
deelden. Het is mijns inziens van belang dat een situatie wordt gecreëerd 
waarin voor alle constructies vergelijkbare eisen gelden ten aanzien van 
zeggenschap, zodat niet louter wordt gekozen voor een van de alternatieve 
vormen om strengere eisen te omzeilen.174

171 Zie ook par 2.2.
172 Zie bijv. hof Amsterdam 4 februari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:194, een 

kartelschadezaak waar het ging om een bedrag van € 0,01 per metric ton van 
een (voor een te hoge prijs) ingekocht product als vaste koopprijs en een vari-
abele koopprijs van 80% van de opbrengst van de geïnde vorderingen. In een 
Duitse kartelschadezaak ging het om een vaste prijs van € 100 en een variabele 
prijs, variërend van 65% tot 85% van de opbrengst van de vorderingen, zie Til-
lema 2014, p. 334 onder verwijzing naar OLG Düsseldorf 26 juni 2009, VI-2a 
(Kart) 2-6/08 en BGH 20 februari 2013, KRB 20/12.

173 Zie de in de vorige voetnoot aangehaalde rechtspraak: hof Amsterdam 4 fe-
bruari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:194 en OLG Düsseldorf 26 juni 2009, 
VI-2a (Kart) 2-6/08 en BGH 20 februari 2013, KRB 20/12.

174 In die situatie zal de keuze voor een van de vormen enkel gebaseerd zijn op 
 zaken als efficiëntie, etc. 
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Daarbij is van groot belang om op te merken dat moet worden gezocht naar 
een invulling van de eisen die de rechtstoegang en de materiële belangen 
optimaal uitbalanceert.175 De eisen die thans gelden in het kader van de 
collectieve actie, lijken hierin niet te slagen. De 3:305a-eisen zijn immers 
weinig concreet. Dat maakt het voor de rechter moeilijk om te beoordelen 
welke zeggenschapsverdeling passend is. Voor de financier brengt dat veel 
onzekerheid mee. Zowel de materiële belangen als de rechtstoegang lijden 
hieronder. Mijn voorstel is om die eisen concreter te maken en vervolgens 
voor de alternatieve vormen gelijkaardige eisen in te voeren. Zie hierover 
nader paragraaf 6.

6 Conclusie en aanbevelingen

In deze bijdrage is onderzocht in hoeverre met de 3:305a-eisen vergelijk-
bare eisen zouden moeten worden ingevoerd voor de alternatieve vormen 
van collectief schadeverhaal, gelet op de gevolgen van die eisen voor de 
belangen van de benadeelden. Gebleken is dat TPLF een nuttige maat-
schappelijke, publieke functie kan vervullen en publieke (beleids)doelen en 
belangen kan dienen, maar ook risico’s met zich brengt. Op basis van onder 
meer de agency theory is gebleken dat binnen de (complexe) verhoudingen 
risico’s bestaan op belangenconflicten. Dat risico neemt toe naarmate de 
procesfinancier meer zeggenschap heeft, wat negatieve gevolgen kan heb-
ben voor de materiële belangen van de benadeelden. De procesfinancier 
zal de zeggenschap immers voornamelijk gebruiken in zijn eigen belang, 
om zijn investering te beschermen. De zeggenschap heeft vermoedelijk de 
grootste gevolgen voor de uitkomstgerichte, inhoudelijke belangen en de 
principiële belangen.

Anderzijds raakt het beperken van de zeggenschap van de procesfinancier de 
rechtstoegang, die nodig is om überhaupt toe te komen aan behartiging van 
de materiële belangen. Met de huidige eisen valt te verwachten dat vooral 
cessie wordt gebruikt om de 3:305a-eisen te omzeilen, ten nadele van de 
benadeelden. Om die reden moet een situatie worden gecreëerd waarin de 
eisen op elkaar aansluiten. Van bijzonder belang is dat naar een evenwicht 
wordt gezocht waarin de (materiële) belangen van de benadeelden optimaal 
worden behartigd. De huidige 3:305a-eisen slagen daar niet in.

Het verdient aanbeveling om de eisen te concretiseren en vervolgens daarop 
aansluitende eisen in te voeren voor de alternatieve vormen. Mogelijk wordt 
de norm de komende jaren in de rechtspraak nader geconcretiseerd, maar 

175 Zie hiervoor, par. 5.2.
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ik vraag mij af of we daarop kunnen wachten. Als er tot die tijd geen eisen 
blijven gelden voor de alternatieve vormen, blijven die beschikbaar als toe-
vlucht voor de procesfinancier, met potentieel grote nadelige gevolgen voor 
de belangen van de benadeelden.176 Bovendien is het nog maar de vraag of 
ontwikkeling van de norm in de rechtspraak mogelijk is als (met gebruik 
van TPLF) nauwelijks wordt geprocedeerd ex artikel 3:305a BW.

Opmerking verdient dat het voordeel van een open norm is dat maatwerk 
(in grote mate) mogelijk is. Toch lijkt het mij belangrijk om ‘lijnen’ uit te 
zetten, met daarbinnen wel bewegingsruimte voor de rechter. Daarmee kan 
tegemoet worden gekomen aan de in paragraaf 5.2 genoemde bezwaren van 
de huidige norm, met name onzekerheid en de negatieve gevolgen voor de 
belangen van de benadeelden. Om te kunnen bepalen welke mate van zeg-
genschap en concreetheid van de eisen het ‘optimale evenwicht’ bewerkstel-
ligen en hoe die eisen ingepast moeten worden in het wettelijk systeem, is 
vervolgonderzoek nodig. Hierbij is normatief onderzoek van groot belang, 
omdat (in abstracto) belangenafwegingen gemaakt zullen moeten worden.

Bij het afwegen van de belangen en het concretiseren van de norm zou ik 
willen aanbevelen (in ieder geval) met de volgende punten rekening te hou-
den. Zoals reeds gezegd, lijkt het mij goed om de rechter meer handvatten 
te verschaffen voor zijn oordeel. Dat geeft de procesfinancier ook meer 
zekerheid. Daarbij verdienen de uitkomstgerichte, inhoudelijke belangen 
en de principiële belangen bijzondere aandacht (en bescherming), omdat 
het vooral die belangen zijn die worden blootgesteld aan negatieve beïn-
vloeding door de (zeggenschap van de) procesfinancier. Daarnaast verdient 
het aanbeveling om verder te kijken dan enkel naar de relatie tussen het 
claimvehikel en de procesfinancier.177 In paragraaf 4 is immers gebleken 
dat de zeggenschap van de procesfinancier ook gevolgen kan hebben voor 
de handelingen van de advocaat, die op hun beurt de belangen van de 
benadeelden beïnvloeden. Tot slot lijkt het mij goed dat ook voor claim-
vehikels die op basis van een alternatieve vorm procederen governance- 
eisen gaan gelden.178 Dat mitigeert immers het risico dat het claimvehikel 
vooral de belangen van de procesfinancier behartigt, in plaats van die van 
de benadeelden.179

176 Dit geldt in het bijzonder voor cessie. Bij lastgeving en volmacht kunnen onder 
omstandigheden eisen gelden, zie par. 2.4.

177 Vgl. Zhang 2019, p. 188. 
178 Voor claimvehikels die procederen ex art. 3:305a BW zijn governance-eisen op-

genomen in het tweede lid van art. 3:305a BW.
179 Zie over de verhouding tussen het claimvehikel en de benadeelden, en de rol die 

de zeggenschap van de procesfinancier daarbij speelt, par. 4.4. 

Content.indd   157Content.indd   157 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



158

Publiek privaatrecht

Literatuurlijst

Arons 2020
T.M.C. Arons, ‘Misbruik van bevoegdheid in collectieve acties. Drie afgeba-
kende modellen van collectieve geschilbeslechting’, MvO 2020, afl. 7, p. 202-
208.

Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018
T.F.E. Tjong Tjin Tai, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Ne
derlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IV. Opdracht, 
incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst, 
Deventer: Wolters Kluwer 2018.

Bamberg & Spremann 1987
G. Bamberg & K. Spremann, Agency Theory, Information, and Incentives, 
Heidelberg: Springer-Verlag Berlin 1987.

Barbiers 2020
D.L. Barbiers, ‘Beoordeling van schadevergoedingsvorderingen door de rechter 
in collectieve actie’, NTBR 2020/35, afl. 8, p. 240-254.

Bauw 2018
E. Bauw, ‘Derdenfinanciering van collectieve schadevergoedingsacties’, in: 
T.M.C. Arons e.a. (red.), Collectief Schadeverhaal, Deventer: Wolters Kluwer 
2018, p. 157-179.

Biemans 2011
J.W.A. Biemans, Rechtsgevolgen van stille cessie (Onderneming en recht 
nr. 65), Deventer: Kluwer 2011.

Van Boom 2019
W.H. van Boom, ‘WCA à WCAM à WAMCA’, TvC 2019, afl. 4, p. 154-160.

Van Boom 2016
W.H. Van Boom, Inleiding tot de wetenschappelijke bestudering van privaat
recht, 2016 (versie 2).

Van Boom & Luiten 2015
W.H. van Boom & J.L. Luiten, ‘Procesfinanciering door derden’, RMThemis 
2015, afl. 5, p. 188-199.

Content.indd   158Content.indd   158 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



159

V  De zeggenschap van de procesfinancier bij collectief verhaal van massaschade

Bosse & Philps 2016
D.A. Bosse & R.A. Philips, ‘Agency theory and bounded self-interest’, Aca
demy of Management Review (41) 2016, afl. 2, p. 276-297.

Broere 2019
P. Broere, ‘De Claimcode 2019’, Ondernemingsrecht 2019/71, afl. 7, p. 378-
381.

Damen 2020
C. Damen, ‘Aanbevelingen voor regulering van procesfinanciering bij mas-
saschade in Nederland’, FRP 2020/585, afl. 3, p. 45-52.

Van Delden e.a. 2019
Van Delden e.a. (Commissie Claimcode), Claimcode 2019, Den Haag: Boom 
juridisch 2019.

Desmet 2012
P.T.N. Desmet, ‘De psychologie van financiële compensaties: maakt geld alles 
goed?’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden & M.K.G. Tjepkema (red.), Coulant 
compenseren? Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek, Deventer: 
Kluwer 2012, p. 583-596.

Van Doorn 2010
J.M. van Doorn, ‘Een collectieve afwikkeling van massaschade en de belangen 
van de individuele benadeelde’, NTBR 2010/46, afl. 10, p. 387-396.

Van Doorn 2016
C.J.M. van Doorn, ‘De mensen achter de grote getallen DSB-gedupeerden aan 
het woord over hun behoeften, verwachtingen en ervaringen met een collectieve 
afwikkeling van hun schade’, NTBR 2016/21, afl. 5, p. 144-151.

Van Doorn & Dybus 2017
C.J.M. van Doorn & C.H. Dybus, ‘Are We Really Helping Them? – The Needs 
of Tort Victims in Mass Litigation Environments’, Journal of European Tort 
Law (8) 2017, afl. 1, p. 100-121.

Duffy 2016
M. Duffy, ‘Two’s company, three’s crowd: Regulating third-party litigation 
funding, claimant protection in the tripartite contract, and the lens of theory’, 
University of New South Wales Law Journal (39) 2016, afl. 1, p. 165-205.

Content.indd   159Content.indd   159 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



160

Publiek privaatrecht

Van Eekhout 2018
W. van Eekhout, ‘Opties voor collectief procederen – het bundelen van vorde-
ringen’, BER 2018/153, afl. 7, p. 16-20.

Ernste, in: Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering
P.E. Ernste, ‘Artikel 130 [Verandering en vermeerdering van eis]’, in: in: P. Vlas 
& T.F.E. Tjong Tjin Tai (red.), Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, 
 Deventer: Wolters Kluwer.

Gras & Korsten 2021
E. Gras & L.E.J. Korsten, ‘Ontwikkelingen inzake het nieuwe collectieve actie-
recht: hoe verder met de WAMCA in het licht van de recente EU Richtlijn in-
zake representatieve vorderingen voor consumenten? Een versplinterd procedu-
reel landschap, of de WAMCA in de steigers?’, Bb 2021/50, afl. 9, p. 207-211.

Hillen-Muns, in: Groene Serie Vermogensrecht
M.I.W.E. Hillen-Muns, ‘Titel 3 volmacht, commentaar op art. 3:60 BW’, in: 
J. Hijma (red.), Groene Serie Vermogensrecht, Deventer: Wolters Kluwer.

Hodges, Peysner & Nurse 2012
C. Hodges, J. Peysner & A. Nurse, Litigation funding: status and issues 
( Oxford legal studies research report no. 55), 2012.

Jensen & Meckling 1976
Jensen & W.H. Meckling, ‘Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure’, Journal of Financial Economics (3) 1976, 
afl. 4, p. 305-360.

Kamminga, Barendrecht & Van Zeeland 2003
Y.P. Kamminga, J.M. Barendrecht C.M.C. & van Zeeland, ‘Waar het mensen 
om gaat en wat het burgerlijk recht daarmee kan’, NJB 2003/78, p. 818-827.

Van der Krans 2018
A. van der Krans, ‘Third party litigation funding’, in: T.M.C. Arons e.a., Col
lectief schadeverhaal. Ondernemingen, belangenorganisaties en hun achter
ban (Onderneming en recht nr. 105), Deventer: Wolters Kluwer 2018.

Van der Krans 2018
A. van der Krans, ‘Third party litigation funding. De voordelen, aandachtspun-
ten en aanbevelingen om risico’s te beheersen’, Onderneming en Procesfinan
ciering 2018/26, afl. 2, p. 30-41.

Content.indd   160Content.indd   160 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



161

V  De zeggenschap van de procesfinancier bij collectief verhaal van massaschade

Leventhal 1980
G.S. Leventhal, ‘What should be done with equity theory? New approaches to 
the study of fairness in social relationships’, in: K. Gergen et al.(red.), Social 
exchange: Advances in theory and research, New York: Plenum Press 1980, 
p. 27-55.

Luiten 2017
J.L. Luiten, Third Party Litigation Funding. Een korte introductie, Den Haag: 
Boom juridisch 2017.

De Morpurgo 2011
M. de Morpurgo, ‘A Comparative Legal and Economic Approach to Third- 
party Litigation Funding’, Cardozo Journal of International and Comparative 
Law (19) 2011, p. 343-412.

Mot, Faure & Visscher 2016
J. De Mot, M. G. Faure, and L. Visscher, TPF and its alternatives: an economic 
appraisal (Research Conference on Third Party Funding of Litigation, Leiden 
Law School), Leiden: Leiden University 2016.

Van Mourik & Bauw 2019
J. van Mourik & E. Bauw, ‘De Claimcode van 2011 tot 2019’, in: Van Del-
den e.a. (Commissie Claimcode), Claimcode 2019, Den Haag: Boom juridisch 
2019.

Nijland, in: Groene Serie bijzondere overeenkomsten
J. Nijland, ‘titel 7 opdracht, art. 7:414 BW’, in: C.G. Breedveld-de Voogd & 
S.E. Bartels (red.), Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Wol-
ters Kluwer.

Van Osch 2018
M.F.J.N. van Osch, ‘De rol van de rechter in het wetsvoorstel massaschade in 
collectieve actie’, TvPP 2018, afl. 4, p. 108-116.

Philips 2016
R. Philips, ‘Litigation funding in faillissement’, TvI 2016/11, afl. 2, p. 75-85.

Posner 2000
E.A. Posner, Agency Models in Law and Economics (The Coase Lecture), 
2000.

Content.indd   161Content.indd   161 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



162

Publiek privaatrecht

Reehuis, Slob & Van Zeben 1991
W.H.M. Reehuis, E.E. Slob & C.J. van Zeben (red.), Parlementaire Geschiede
nis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Invoering Boeken 3, 5 en 6. Boek 7, 
Bijzondere overeenkomsten, titels 1, 7, 9 en 14, Deventer: Kluwer 1991.

Rutten 2015
K. Rutten, ‘Art. 3:305a lid 2 BW schiet zijn doel voorbij!’, MvV 2015, afl. 11, 
p. 319-327.

Rutten & Hurenkamp 2018
K. Rutten & J.R. Hurenkamp, ‘Kroniek collectieve acties en schikkingen 2017’, 
in: Y. Borrius e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Liti
gation 20172018 (Serie Van der Heijden Instituut nr. 152), Deventer: Wolters 
Kluwer 2018, p. 145-204.

Schaefer 2000
H.B. Schaefer, ‘The Bundling of Similar Interests in Litigation. The Incentives 
for Class Action and Legal Actions taken by Associations’, European Journal 
of Law and Economics 2000, afl. 9, p. 183-213.

Van Schaick, Volmacht (Mon. BW nr. B5) 2011
A.C. van Schaick, Volmacht (Monografieën BW, nr. B5), Deventer: Kluwer 
2011.

Schonewille 2019
W.M. Schonewille, ‘Over litigation funding: relevante praktische en juridische 
aspecten’, TOP 2019/325, afl. 6, p. 18-25.

Sinninghe Damsté & Arons 2017
M.H.C. Sinninghe Damsté & T.M.C. Arons, ‘Collectief schadeverhaal bij 
kartels in de financiële sector; zegen of vloek’, Ondernemingsrecht 2017/84, 
afl. 10-11, p. 464-472.

Sinninghe Damsté & Thuijs 2019
M.H.C. Sinninghe Damsté & T. Thuijs, ‘Collectief schadeverhaal in kartel-
zaken’, in: E.M. Hoogervorst e.a. (red.), Kartelschade (Onderneming en recht 
nr. 108), Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Solas 2019
G.M. Solas, Third Party Funding. Law, Economics and Policy, Cambridge: 
Cambridge University Press 2019.

Content.indd   162Content.indd   162 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



163

V  De zeggenschap van de procesfinancier bij collectief verhaal van massaschade

Thibaut & Walker 1975
J. Thibaut & L. Walker, Procedural justice: a psychological analysis, Hillsdale 
NJ: Erlbaum 1975.

Tillema, MvV 2014
I. Tillema, ‘Cessie als instrument ter afwikkeling van massaschadezaken: in 
strijd met de openbare orde en goede zeden?’, MvV 2014, afl. 12, p. 333-338.

Tillema, AA 2019
I. Tillema, ‘Commerciële actoren in massaschadezaken: pionieren tussen toe-
gang tot het recht en claimcultuur’, AA 2019, afl. 6, p. 506-515.

Tillema, Entrepeneurial mass litigation 2019
I. Tillema, Entrepreneurial mass litigation. Balancing the building blocks (diss. 
Erasmus Universiteit Rotterdam), Den Haag: Eleven International  Publishing 
2019.

Tillema, Transparantie rondom procesfinanciering 2019
I. Tillema, ‘Naar een gebalanceerde mate van transparantie rondom proces-
financiering bij massaschadezaken’, in: B. Bier e.a. (red.), Geschriften vanwege 
de Vereniging Corporate Litigation 20182019 (Serie Van der Heijden Insti
tuut nr. 157), Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Tyler 1988
T.R. Tyler, ‘What is procedural justice?: criteria used by citizens to assess the 
fairness of legal procedures’, Law & Society Review (22) 1988, afl. 1, p. 103-
136.

Tzankova & Van Doorn 2009
I.N. Tzankova & C.J.M. van Doorn, ‘Effectieve en efficiënte afwikkeling van 
massaschade: terug naar de kern van het collectieve actierecht’, in: F.M.A. 
’t  Hart (red.), Collectieve acties in de financiële sector, Amsterdam: NIBE-
SVV 2009, p. 95-126.

Visscher, De Mot & Faure 2018
L. Visscher, J. de Mot & M. Faure, ‘Procesfinanciering door derden – een 
rechtseconomische bespreking’, in: R.J. Philips, J.H. Lemstra & L.T. Visscher, 
Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem? Den Haag: 
Boom juridisch 2018, p. 25-39.

Content.indd   163Content.indd   163 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



164

Publiek privaatrecht

Waye 2007
V. Waye, ‘Conflicts of interests between claimholders, lawyers and litigation 
entrepreneurs’, Bond Law Review (19) 2007, afl. 1, p. 225-274.

Weterings 2020
W.C.T. Weterings, ‘Procesfinanciering door derden bij collectieve schadever-
goedingsclaims: op zoek naar een balans’, AV&S 2020/14, afl. 3, p. 81-84.

Zhang 2019
B. Zhang, Third party funding for dispute resolution: a comparative study of 
England, Hong Kong, Singapore, the Netherlands and Mainland China (diss. 
Groningen RUG), Singapore: Springer Nature Singapore 2019.

Content.indd   164Content.indd   164 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



165

VI De dader betaalt (niet)

Een kritische beschouwing over de uitsluiting van 
gesubrogeerde verzekeraars van voeging als benadeelde 
partij in het strafproces

Bryan Bijnen

De uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars van voeging als benadeelde 
partij in het strafproces lijkt in sommige gevallen ertoe bij te dragen dat 
daders van strafbare feiten hun schadevergoedingsplicht ontlopen. In deze 
bijdrage onderwerpt de auteur dit nog onderbelichte terrein aan een ana
lyse en komt tot de conclusie dat de uitsluiting van deze groep ondeug
delijk is onderbouwd door de wetgever. Een zorgvuldige heroverweging 
van het voegingscriterium is aangewezen, mede tegen de achtergrond van 
de maatschappelijke en politieke wens om daders van strafbare feiten 
de ‘gepeperde rekening’ te presenteren. Een categorische uitsluiting van 
gesubrogeerde verzekeraars van voeging als benadeelde partij in het straf
proces is zijns inziens onnodig en onwenselijk. Om de discussie over dit 
onderwerp op gang te helpen, formuleert de auteur in deze bijdrage een 
aantal kaders waarbinnen voeging van gesubrogeerde verzekeraars moge
lijk zou kunnen zijn.

1 Inleiding1

Het civiele recht koppelt het onrechtmatig toebrengen van schade aan de 
verplichting tot het vergoeden daarvan aan de benadeelde. Soms kwali-
ficeert de onrechtmatige daad tevens als strafbaar feit. Is de dader daar-
van bekend en wordt deze vervolgd, dan kan een benadeelde partij zich in 
beginsel voegen in het strafproces om zijn schade op de dader te verhalen. 

1 In het kader van mijn onderzoek heb ik gesproken met advocaat-generaal bij 
de Hoge Raad T.N.B.M. Spronken, dhr. M. Bos (manager Fraudebeheersing 
en Integriteit bij TVM verzekeringen N.V.) en mw. P. van Heerdt (schade- en 
regresexpert bij EMN), waarvoor ik hen graag op deze plaats wil danken. Deze 
verkennende gesprekken met de rechtswetenschap en rechtspraktijk hebben 
een waardevolle bijdrage geleverd aan het (voor mij) inzichtelijk maken van de 
problematiek die in deze bijdrage centraal staat en de praktische uitwerking 
daarvan. De standpunten die in deze bijdrage naar voren worden gebracht, zijn 
volledig aan mij toe te schrijven en geven niet de persoonlijke opvatting weer 
van de hier genoemde personen.
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Het bijzondere aan deze voegingsregeling is dat het gaat om een privaat-
rechtelijke vordering die door een private partij (‘de benadeelde partij’) 
wordt ingesteld tegen een andere private partij (‘de dader’), binnen het door 
de overheid tegen de dader gevoerde publieke strafproces. Die context stelt 
beperkingen aan de aard en omvang van de schadevergoedingsvorderingen 
die daarin kunnen worden behandeld en de personen die daarin als bena-
deelde partij kunnen optreden.

Een dergelijke beperking staat centraal in deze bijdrage. In voorkomende 
gevallen kan een slachtoffer van een strafbaar feit namelijk, naast het 
aanspreken van de dader, eveneens onder een firstparty-verzekering aan-
spraak maken op vergoeding van de door het strafbare feit geleden scha-
de.2 De verzekeraar die op grond van deze verzekering de schade vergoedt 
aan zijn verzekerde, treedt bij wijze van subrogatie in diens rechten3 en 
kan daarmee de oorspronkelijke schadevergoedingsvordering van het ver-
zekerde slachtoffer op de dader te gelde maken.4 Naar huidig recht zijn 
gesubrogeerde verzekeraars echter uitgesloten van voeging als benadeelde 
partij in het strafproces. Zij dienen zich daardoor voor verhaal op de dader 
te wenden tot de burgerlijke rechter. In de praktijk blijkt dat regres evenwel 
in de regel uitblijft vanuit een kostenbatenanalyse.5

Daarmee ontstaat de onwenselijke situatie dat degene die rechtens een ver-
wijt kan worden gemaakt voor het ontstaan van de schade, niet instaat 
voor de vergoeding daarvan.6 Dat laat zich in het bijzonder gevoelen wan-
neer het gaat om opzettelijk toegebrachte (misdrijf)schade.7 De  relschopper 
die tijdens de avondklokrellen8 een baksteen door de ruit van een verze-

2 Een first-party-verzekering is een door of namens de benadeelde afgesloten ver-
zekering die eigen schade van de verzekerde dekt. Zie over het onderscheid tus-
sen first en third party-verzekering bijv. Schijns 2019, p. 203-204.

3 Art. 7:962 lid 1 BW.
4 Ruitenbeek-Bart 2005, p. 82.
5 Hebly e.a. 2020, p. 35 en 84. Dit beeld kwam ook naar voren in de verkennende 

gesprekken die ik heb gevoerd.
6 Engelhard 2003, p. 223 en 228. 
7 Vgl. Hebly e.a. 2020, p. 57.
8 De zogenoemde avondklokrellen vonden plaats naar aanleiding van het instel-

len van een landelijke avondklok in Nederland door de regering ter bestrijding 
van de coronacrisis. Na de inwerkingtreding van de avondklok op 23 januari 
2021 zijn protesten tegen de avondklok op meerdere plaatsen in Nederland ont-
aard in rellen, waarbij relschoppers zich schuldig maakten aan geweld, vernie-
lingen en plunderingen. Zie over de rellen bijv. ‘Door het hele land rellen na 
avondklok: ‘Wat bezielt deze mensen?’, Trouw 25 januari 2021.
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kerde winkelier gooit, lijkt derhalve de dans te ontspringen en zijn schade-
vergoedingsplicht te ontlopen: een situatie die de regeling van het regres 
nu juist beoogt te voorkomen.9 Van de maatschappelijke en politieke wens 
om relschoppers de ‘gepeperde rekening’ te presenteren10 lijkt in dergelijke 
gevallen dan ook weinig terecht te komen, dit terwijl regres een geschikt 
middel kan zijn om die doelstelling te bereiken. Verhaal op de dader van het 
strafbare feit dient daarmee niet alleen het private belang van de gesubro-
geerde verzekeraar, maar ook het publieke belang.

In deze bijdrage onderwerp ik daarom de uitsluiting van gesubrogeerde 
verzekeraars van voeging als benadeelde partij in het strafproces aan een 
kritische analyse. Deze uitsluiting heeft tot dusver amper aandacht gekre-
gen in de literatuur.11 De publieke doelstellingen die worden nagestreefd 
met de regeling van de vordering van de benadeelde partij en de belangen 
die daarbij meespelen, vormen de lens waardoor de uitsluiting van gesub-
rogeerde verzekeraars aan een analyse wordt onderworpen. Daarbij richt 
ik mij op de positie van gesubrogeerde verzekeraars, omdat zij veruit de 
grootste groep rechtsopvolgers van slachtoffers van strafbare feiten vor-
men.12 De hier opgedane inzichten zullen evenwel ook bruikbaar zijn voor 
andere categorieën (potentiële) regresnemers.13 De wisselwerking tussen het 
publiekrecht en het privaatrecht loopt als rode draad door deze bijdrage. 
Meer in het bijzonder gaat het daarbij om de wisselwerking tussen het 
straf(proces)recht en het schadevergoedingsrecht.

Ik begin in paragraaf 2 bij de achtergrond en doelstelling van de voe-
gingsregeling van de benadeelde partij in het strafproces, gevolgd door 
het belang dat een benadeelde heeft bij voeging in het strafproces (par. 3). 
Vervolgens staat in paragraaf 4 de vraag centraal wie daarin onder welke 
voorwaarden ontvankelijk is als benadeelde partij. In paragraaf 5 sta ik 

9 Van Zwieten 2014, p. 178.
10 Vgl. Van Baneke & Van Teeffelen, ‘Relschoppers ontlopen rekening’, Trouw 

26 maart 2021.
11 Schaars voorbeeld is te vinden in Groenhuijsen 1985, zie i.h.b. p. 158 en 306-

307. 
12 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 12.
13 Dat zal in het bijzonder gelden voor de positie van de werkgever die door 

art. 6:107a BW een zelfstandig verhaalsrecht krijgt toegekend voor het verhalen 
van (netto) loonschade en kosten van re-integratie gemaakt voor een arbeids-
ongeschikte werknemer op de daarvoor aansprakelijke persoon. Zie over deze 
bepaling en de ratio daarvan HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1074, 
NJ 2004/572 (Zwolsche Algemeene/Vormenfabriek), r.o. 3.5-3.7. Vgl. ook 
 Engelhard 2003, p. 232-233.

Content.indd   167Content.indd   167 29 Nov 2021   10:13:1229 Nov 2021   10:13:12



168

Publiek privaatrecht

kort stil bij het regresrecht van de verzekeraar en de ratio daarvan. Daarna 
breng ik de argumenten in kaart die worden gegeven voor uitsluiting van 
gesubrogeerde verzekeraars (par. 6). Nadat ik in paragraaf 7 een opmerke-
lijke parallel blootleg met de Tijdelijke regeling verhaalsrechten, evalueer ik 
in paragraaf 8 de argumenten voor uitsluiting van gesubrogeerde verzeke-
raars. In paragraaf 9 kom ik tot de conclusie dat deze uitsluiting toe is aan 
heroverweging en geef ik een aanzet voor hoe de regeling in de toekomst 
zou kunnen worden vormgegeven.

2 Achtergrond en doelstelling van de voegingsregeling

De mogelijkheid voor een benadeelde (toen nog ‘beledigde’) partij om zijn 
schade op de dader te verhalen in het strafproces, is eerst in 1926 geïntro-
duceerd in het Wetboek van Strafvordering (‘WvSv’), waarbij aanvankelijk 
slechts een bescheiden bedrag aan schadevergoeding kon worden gevor-
derd.14 Door de tijd heen is deze regeling bij diverse gelegenheden uitge-
breid, waarbij de limiet aan het bedrag waarvoor de benadeelde partij zich 
kan voegen in het strafproces, is verdwenen uit het wetboek.

De wetgever heeft met deze regeling beoogd te voorzien in een eenvoudige, 
goedkope en laagdrempelige procedure, waarin slachtoffers van strafbare 
feiten zo veel mogelijk schadeloos worden gesteld.15 Voor slachtoffers is van 
belang dat de schade wordt vergoed, bij voorkeur door de dader zelf.16 Als 
rechtvaardiging voor het toelaten van de benadeelde partij in het strafpro-
ces wordt verder de omstandigheid genoemd dat het strafbare feit primair 
een inbreuk heeft gemaakt op de belangen van het slachtoffer.17 Bovendien 
dient voeging door de benadeelde in het strafproces de proces economie, 
doordat twee vorderingen – straf en civiel – die hetzelfde feitencomplex 
betreffen in één procedure worden afgedaan.18 Dit levert tevens een bespa-
ring op van de beschikbare capaciteit van de rechterlijke macht.19

14 Blok & Besier 1925, p. 112.
15 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 9; Kamerstukken II 2004/05, 

30143, nr. 3 (MvT), p. 9; HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 
2019/379, m.nt. W.H. Vellinga (Overzichtsarrest), r.o. 2.1.

16 Van Wingerden 2008, p. 62.
17 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 7; Asbeck, AA19940022, 

p. 23.
18 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 8-9.
19 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 8-9; Groenhuijsen 1985, 

p. 136.
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Verder is het verzekeren van een in alle opzichten adequate reactie van de 
overheid op het gepleegde strafbare feit een zwaarwegende doelstelling van 
het strafproces.20 Het vergoeden van de toegebrachte schade door de dader 
maakt daarvan onderdeel uit.21 Dat de dader (ook) financieel moet instaan 
voor de gevolgen van zijn handelen, draagt bij aan het realiseren van de 
doelstellingen van generale en speciale preventie.22 Zo bezien wordt met de 
regeling zowel het private belang gediend van de benadeelde om zijn schade 
vergoed te krijgen, alsook het bredere publieke belang.23

3 Belang benadeelde bij voeging

Aan voeging als benadeelde partij in het strafproces zijn meerdere voorde-
len verbonden ten opzichte van de civiele route. Zo zijn voor voeging geen 
griffiekosten verschuldigd en geldt geen verplichte procesvertegenwoordi-
ging. Door het strafvonnis waarin de vordering van de benadeelde partij 
wordt toegewezen, krijgt deze aldus op relatief eenvoudige, snelle en goed-
kope wijze een executoriale titel24 in handen. Als voordeel kan verder nog 
worden genoemd het ‘meeliften’ op het bewijs dat in het opsporingsonder-
zoek is vergaard.25 Voorwaarde is wel dat de vordering geen onevenredige 
belasting voor het strafgeding vormt, waarover meer in paragraaf 4.2.

Van belang voor slachtoffers is met name de discretionaire bevoegdheid 
van de rechter om de zogeheten schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f 
Sr aan de veroordeelde op te leggen. Het opleggen van de maatregel ver-
plicht de dader om een bepaald bedrag te voldoen aan de staat ten behoeve 
van het slachtoffer. De staat is vervolgens gehouden om het bedrag aan het 
slachtoffer uit te keren. Wat het opleggen van deze maatregel zo aantrek-
kelijk maakt voor de benadeelde, is het gegeven dat het OM is belast met de 
tenuitvoerlegging van de maatregel; het CJIB neemt daarbij het innen van de 
vordering uit handen van het slachtoffer.26 Niet alleen hoeft de  benadeelde 
in dat geval geen kosten te maken, ook blijkt het CJIB  buitengewoon 

20 Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 16.
21 Donner e.a. 2021, p. 98.
22 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 7-8. Vgl. ook Donner 2021 

e.a., p. 101; Groenhuijsen 1985, p. 143-145; Groenhuijsen & Knigge 1999, 
p. 242. 

23 Vgl. Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 242; Donner 2021, p. 113.
24 Zie art. 366b Sv. 
25 Matheijer 2015, p. 220.
26 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 17-18.
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effectief in het incasseren van deze vorderingen.27 De voorschotregeling28 
die doorgaans wordt gekoppeld aan de schadevergoedingsmaatregel, is 
alleen toegankelijk voor natuurlijke personen en laat ik daarom verder bui-
ten beschouwing.29

4 Voorwaarden voor ontvankelijkheid als benadeelde partij

4.1 Eerste ontvankelijkheidstoets ex artikel 51f lid 1 Sv

In deze paragraaf ga ik nader in op de belangrijke vraag wie zich als bena-
deelde partij kan voegen in het strafproces en onder welke voorwaarden. 
Het voegingscriterium dat de selectie aan de poort regelt, is terug te vinden 
in artikel 51f lid 1 Sv. Dat artikel bepaalt dat slechts degene die recht-
streeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, zich met zijn vordering 
tot schadevergoeding kan voegen als benadeelde partij in het strafproces. 
Door voeging op de voet van artikel 51f Sv neemt het slachtoffer30 van een 
strafbaar feit de hoedanigheid aan van benadeelde partij. Een slachtoffer 
heeft evenwel meer rechten, zoals het recht op informatie, het recht om 
zich op grond van artikel 12 Sv te beklagen over de niet-vervolging van de 
verdachte of de spreekgerechtigheid ex artikel 51e Sv. Het slachtofferbegrip 
is dus ruimer. Rechtspersonen worden door artikel 51a Sv gelijkgesteld met 
natuurlijke personen als slachtoffer en kunnen zich daardoor ook als bena-
deelde partij voegen in het strafproces. Een verdergaande onderbouwing 
hiervoor dan de opmerking dat de mogelijkheid tot voeging door rechts-
personen een bestaande praktijk is die men bij de diverse wetswijzigingen 
heeft willen handhaven, ontbreekt.31

27 Dieben 2017, p. 1326.
28 De voorschotregeling is neergelegd in art. 6:4:2 lid 7 jo. art. 6:4:8 lid 3 Sv. Kort 

gezegd komt de regeling daarop neer dat de staat na acht maanden het reste-
rende bedrag uitkeert aan het slachtoffer, indien de tot een schadevergoedings-
maatregel veroordeelde dader het bedrag niet (volledig) aan het slachtoffer heeft 
betaald. De regeling is (vooralsnog) beperkt tot misdrijven en gemaximeerd tot 
een bedrag van € 5.000, met uitzondering van zeden- en geweldsmisdrijven 
( ongelimiteerd).

29 Zie kritisch over de uitwerking van deze regeling Donner e.a. 2021, p. 103-105.
30 Art. 51a Sv definieert het slachtoffer als ‘degene die als rechtstreeks gevolg 

van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden’ 
en ‘ familieleden van een persoon wiens overlijden rechtstreeks veroorzaakt is 
door een strafbaar feit (nabestaanden)’.

31 Zie Kamerstukken II 2004/05, 30143, nr. 3 (MvT), p. 5.
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De kring van voegingsgerechtigden wordt afgebakend door het in arti-
kel 51f lid 1 Sv neergelegde begrip rechtstreekse schade. In de parlemen-
taire geschiedenis wordt overwogen dat daarvan sprake is wanneer iemand 
is getroffen in een belang dat door de overtreden strafbepaling wordt 
beschermd.32 Omdat strafbepalingen in het algemeen niet het belang 
beschermen van rechtsopvolgers of derde belanghebbenden, kan door-
gaans alleen het slachtoffer zelf zich voegen als benadeelde partij in het 
strafproces.33 Door deze uitleg valt de gesubrogeerde verzekeraar buiten 
de kring van voegingsgerechtigden en is deze derhalve niet-ontvankelijk 
in het strafproces met zijn regresvordering op de dader van het strafbare 
feit.34 De van voeging uitgesloten verzekeraar kan via artikel 161 Rv nog 
wel profiteren van het dwingend bewijs dat een veroordelend strafvonnis 
in een civiele procedure oplevert, voor zover dat feiten betreft waarvan de 
strafrechter heeft bewezen verklaard dat de dader die heeft begaan.35 Voor 
de volledigheid merk ik op dat een verzekeraar die direct schade heeft gele-
den, bijvoorbeeld door frauduleus handelen van zijn eigen verzekerde, wel 
ontvankelijk is in het strafproces. In dat geval is de verzekeraar immers wel 
getroffen in een belang dat rechtstreeks wordt beschermd door de geschon-
den strafbepaling in de zin van artikel 51f lid 1 Sv.36

4.2 Tweede ontvankelijkheidstoets ex artikel 361 Sv

Een eenmaal in het strafproces toegelaten vordering kan later alsnog 
stranden op het in artikel 361 Sv neergelegde vereiste dat de vordering 
geen onevenredige belasting mag vormen van het strafproces. Alsdan is 
de rechtbank bevoegd om zo nodig ambtshalve te bepalen dat de vorde-
ring van de benadeelde partij geheel of ten dele niet-ontvankelijk is. Hoe-
wel voeging van een gesubrogeerde verzekeraar al afstuit op de eerste 
ontvankelijkheids toets van artikel 51f lid 1 Sv, is deze tweede ontvankelijk-
heidstoets van artikel 361 Sv interessant en relevant voor het vervolg van 
deze bijdrage. De daarin neergelegde gronden die de rechter verplichten tot 
het niet- ontvankelijk verklaren van de benadeelde partij in zijn vordering, 

32 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 11; Ambtelijke versie van 
de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering, juli 2020, p. 158. 

33 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 11.
34 HR 5 oktober 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB3848, NJ 1966/292, m.nt. W.P.J. 

Pompe. Vgl. voor de werkgever met een zelfstandig verhaalsrecht HR 23 decem-
ber 2008, ECLI:NL:HR:2008:BG3449, NJ 2009/33, rov. 2.6.

35 Zie hierover Asser Procesrecht/Asser 3 2017/260.
36 In het geval van verzekeringsfraude valt met name te denken aan art. 326 Sr 

(oplichting) en art. 327 Sr (bedrog bij verzekering).
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brengen namelijk de contouren in beeld waarbinnen die vordering kan wor-
den behandeld in het strafproces.

De eis dat de vordering geen onevenredige belasting van het strafgeding 
mag vormen, moet worden begrepen tegen de achtergrond van het acces-
soire (of ondergeschikte) karakter van de vordering van de benadeelde par-
tij in het strafproces.37 Dat laat zich als volgt verklaren. Het strafproces 
is primair (in)gericht op de vervolging en bestraffing van de dader.38 Dat 
betekent dat ter terechtzitting de aandacht in de eerste plaats moet zijn 
gericht op het onderzoek van de strafzaak. Daarin moet de vraag worden 
beantwoord of de ten laste gelegde feiten zijn bewezen en welke straf moet 
worden opgelegd.39 De behandeling van de vordering van de benadeelde 
partij mag niet de overhand krijgen binnen het gevoerde strafproces tegen 
de verdachte en daarmee afbreuk doen aan de geboden voortvarendheid en 
zorgvuldigheid bij de afdoening van dat onderzoek.40

Van een onevenredige belasting kan bijvoorbeeld sprake zijn indien een 
tijdrovende beoordeling van de vordering van de benadeelde partij nood-
zakelijk is.41 Hiervan is in ieder geval sprake indien de behandeling van de 
vordering de strafzaak ernstig zou ophouden of dreigen te ontwrichten.42 
Dat betekent dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij 
informeel is en van korte duur moet zijn.43 Een vordering waarvoor ter 
onderbouwing is vereist dat getuigen worden gehoord of onderzoek door 
deskundigen wordt verricht, zal daarmee een onevenredige belasting voor 
het strafproces vormen en leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring.44

Hoewel voor de toewijsbaarheid van de vordering van de benadeelde par-
tij de gewone regels van stelplicht en bewijslastverdeling in civiele zaken 
gelden,45 biedt de voegingsprocedure aldus niet dezelfde processuele waar-
borgen als een gewone civielrechtelijke procedure aan de benadeelde partij 

37 Kamerstukken II 2007/08, 31241, nr. 6, p. 9 en 10.
38 Ruitenbeek-Bart & Schijns 2014, p. 43.
39 Vellinga 2001, onder het kopje ‘Inrichting van het strafproces’.
40 Vgl. Candido 2011, p. 356.
41 HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379, m.nt. W.H. Vellinga 

(Overzichtsarrest), r.o. 2.1.
42 Langemeijer 2010, p. 108; Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 273.
43 Felix & Schild 2019, p. 854.
44 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 11. Zie ook expliciet art. 334 

lid 1 Sv.
45 HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379, m.nt. W.H. Vellinga 

(Overzichtsarrest), r.o. 2.8.1.
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en de verdachte.46 Om deze reden volgt uit artikel 6 EVRM dat de rechter 
verplicht is tot niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in zijn 
vordering indien hij niet verzekerd acht dat beide partijen in voldoende 
mate in de gelegenheid zijn geweest om de vordering te onderbouwen, dan 
wel daartegen verweer te kunnen voeren.47 De rechter dient aldus te bewa-
ken dat voldoende rekening wordt gehouden met de rechten en belangen 
van de verdachte.48

5 Regresrecht verzekeraar

In de vorige paragraaf heb ik de voorwaarden voor ontvankelijkheid als 
benadeelde partij in het strafproces uiteengezet en het daarmee samenhan-
gende vereiste besproken dat de vordering van de benadeelde partij een 
ondergeschikt karakter heeft binnen dat proces. Voor een goed begrip 
van de materie maak ik nu eerst een tussenstop bij het duiden van het in 
artikel 7:962 lid 1 BW neergelegde regresrecht van de schadeverzekeraar, 
waarna ik dieper inga op de uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars van 
voeging in het strafproces.

In de inleiding gaf ik het voorbeeld van een relschopper die de ruit ingooit 
van een verzekerde winkelier. De rechtsfiguur van subrogatie is noodza-
kelijk omdat de relschopper door de vernieling (en de daaruit voortvloei-
ende verzekeringsuitkering aan de benadeelde winkelier) geen zelfstandige 
onrechtmatige daad pleegt jegens de verzekeraar van de winkelier.49 De 
verzekeraar komt daardoor geen eigen actie uit onrechtmatige daad toe 
op de dader. Zou het vorderingsrecht dat de verzekerde op de dader heeft 
niet overgaan op de verzekeraar, dan zou dat tot gevolg hebben dat de 
vergoedingsplicht van de dader teniet zou gaan. Voor zover de verzekeraar 
de schade van de winkelier vergoedt, heeft de verzekerde winkelier immers 
zelf geen schade meer en daarmee niet langer een vorderingsrecht op de 

46 HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007/484, r.o. 3.3.2; 
HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379, m.nt. W.H. Vellinga 
(Overzichtsarrest), r.o. 2.1.

47 HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007/484, r.o. 3.3.2; 
Zie ook Candido 2017, p. 107-108.

48 Donner 2021 e.a., p. 94. Hierbij valt ook te denken aan het probleem dat de 
toepasselijkheid van het burgerlijk recht op de vordering van de benadeelde par-
tij soms kan schuren met het zwijgrecht van de verdachte in het strafproces, 
zie o.a. Felix & Schild, NJB 2019/686, p. 854; Candido 2012; Wolfert 2014, 
nr. 40.5-40.6; Groenhuijsen 1985, p. 130.

49 HR 24 januari 1930, ECLI:NL:HR:1930:73, NJ 1930, m.nt. E.M. Meijers, 
p. 299. 
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dader.50 De ratio van subrogatie is derhalve gelegen in het voorkomen dat 
de aansprakelijke de dans ontspringt51 en voordeel heeft van het gegeven 
dat de benadeelde een verzekering heeft afgesloten.52 Met andere woorden: 
subrogatie beoogt de schade daar neer te leggen waar deze is veroorzaakt.53 
De Hoge Raad heeft met deze uitleg het in de literatuur wel verdedigde 
argument dat subrogatie strekt tot het voorkomen van een dubbele schade- 
uitkering, definitief terzijde geschoven.54

6 Argumenten voor uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars

6.1 Parlementaire geschiedenis en rechtspraak

In deze paragraaf ga ik over tot het in kaart brengen van de argumen-
ten die zijn aangedragen voor uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars 
van voeging als benadeelde partij in het strafproces. Het vertrekpunt is het 
arrest van de Hoge Raad van 5 oktober 1965.55 Aan dit arrest is het begrip 
rechtstreekse schade ontleend, dat later in de wet is opgenomen en daarin 
nog steeds is terug te vinden.56 Het arrest was uitgelokt door procureur- 
generaal bij de Hoge Raad Langemeijer, die cassatie in het belang der wet 
had ingesteld tegen het oordeel van de rechtbank Amsterdam dat de wet-
tekst zich niet verzette tegen het toelaten van een gesubrogeerde verzeke-
raar als benadeelde partij.57 In zijn voordracht verwondert Langemeijer 
zich erover dat in de geschiedenis van het WvSv of in de gezaghebbende 
strafprocesrechtelijke werken tot dan toe niets over deze kwestie was te vin-
den. De uitkomst waartoe de rechtbank was gekomen, kwam hem geens-
zins ongewenst over. Toch was hij van mening dat voeging niet mogelijk 
was. Voor die onmogelijkheid pleitte volgens Langemeijer dat de wettelijke 

50 HR 7 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4114, NJ 2000, 212, m.nt. 
M.M.  Mendel, r.o. 3.3; Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7IX 
2019/581. Vgl. ook Mulder 1988, p. 11.

51 Parl. Gesch. titel 7.17 BW, p. 206; HR 7 januari 2000, ECLI:NL:HR: 
2000:AA4114, NJ 2000/212, m.nt. M.M. Mendel, r.o. 3.3.

52 Van Zwieten 2014, p. 178; Ruitenbeek-Bart 2005, p. 81.
53 Mulder 1988, p. 5. Vgl. ook Van Maanen & Römers 1994, p. 50.
54 HR 7 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4114, NJ 2000, 212, m.nt. 

M.M. Mendel, r.o. 3.3. Zie ook de bijbehorende noot van Mendel, par. 2.
55 HR 5 oktober 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB3848, NJ 1966, 292, m.nt. 

W.P.J. Pompe.
56 Zie par. 3.1.
57 Te kennen uit HR 5 oktober 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB3848, NJ 1966/292, 

m.nt. W.P.J. Pompe.
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regeling als geheel restrictief was opgezet, reeds gezien het beperkte bedrag 
waarvoor kon worden gevoegd.58

De Hoge Raad ging hierin mee en overwoog dat, gelet op de bewoordingen 
van de wet, het accessoire karakter van de vordering aan het strafproces en 
de beperkingen van het in een strafgeding geldend maken van een burger-
rechtelijke vordering, niet kan worden aangenomen dat iemand anders 
daarin kan optreden dan de benadeelde partij die door het strafbaar feit 
rechtstreeks schade heeft geleden. Opvallend is het instemmende commen-
taar van annotator Pompe in de bijbehorende noot.59 Als uitsmijter hield 
hij de lezer voor:

‘Men kan zelfs betwijfelen, of de verzekeraar wel zonder meer schade heeft 
geleden, want iedere aan een verzekerde uitgekeerde vergoeding is in zekere 
mate tevens een reclame voor de verzekeraar. Zou er nooit schade worden 
geleden dan zou nauwelijks iemand zich verzekeren.’

De eerste keer dat de wetgever zich in dit verband heeft uitgelaten over de 
positie van regresnemers, is in de memorie van toelichting bij het wets-
voorstel dat heeft geleid tot de Wet Terwee (ter versterking van de positie 
van slachtoffers van strafbare feiten). Hierin is de gedachte verworpen om 
het voegingscriterium te verruimen tot rechtsopvolgers van een benadeelde 
partij. Deze keuze werd gedragen door een drietal argumenten die de wet-
gever als volgt heeft geformuleerd.60 Ten eerste is de rechtsopvolger niet 
rechtstreeks betrokken bij de strafzaak. Het proceseconomische argument 
dat moet worden voorkomen dat dader en slachtoffer worden betrokken 
bij twee verschillende procedures ter vaststelling van de rechtsgevolgen van 
één voorval gaat voor de rechtsopvolger dan ook niet op. Ten tweede heeft 
het strafbare feit geen inbreuk gemaakt op de rechten van de rechtsopvol-
ger, maar op die van zijn voorganger (de benadeelde). Ten derde bestaat de 
overgrote meerderheid van rechtsopvolgers uit verzekeringsmaatschappijen 
die voldoende zijn toegerust om de schade zelf te verhalen en daarin zelfs 
gespecialiseerd zijn, zodat het openstellen van deze faciliteit voor hen geen 
hoge urgentie heeft, aldus de wetgever.

58 Zie concl. A-G Langemeijer, ECLI:NL:HR:1965:AB3848, bij HR 5 oktober 
1965, NJ 1966/292, m.nt. W.P.J. Pompe.

59 Zie HR 5 oktober 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB3848, NJ 1966/292, m.nt. 
W.P.J. Pompe.

60 Allen terug te vinden in Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 12.
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Bij een volgende wetswijziging stond het onderwerp wederom op de 
agenda. Hoewel werd overwogen dat civielrechtelijke beletselen voor een 
ruimere opvatting niet aanwezig leken te zijn, werd de gedachte om gesub-
rogeerde verzekeraars toe te laten in het strafproces wederom verworpen.61 
In de memorie van toelichting werd daarbij een nieuw argument naar voren 
gebracht: de gesubrogeerde verzekeraar kan niet worden aangemerkt als 
klachtgerechtigd in de zin van artikel 12 Sv. De wetgever overwoog dat 
door de verwachte toename van de werkdruk van gerechten en politie en 
justitie de regering ervan heeft afgezien om voor te stellen om deze beper-
king te doen opheffen. Daarbij speelt volgens de wetgever ook een rol dat 
bij de noodzakelijke selectie van zaken door de Officier van Justitie (‘OvJ’) 
het belang van natuurlijke personen zwaarder moet wegen dan dat van 
rechtspersonen die hun vordering ook via de civiele rechter kunnen verha-
len. Voorts heeft meegewogen dat het verhalen van schade die is geleden als 
gevolg van een strafbaar feit, een exceptionele gebeurtenis is voor natuur-
lijke personen. Dat gaat niet op voor de verzekeraar, aldus de wetgever.62 
Opvallend genoeg wordt in de ruim duizend pagina’s tellende memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe WvSv met 
geen woord gerept over dit onderwerp.63 Kennelijk wordt de uitsluiting van 
regresnemers inmiddels als vanzelfsprekend gezien.

In 2019 heeft de Hoge Raad een overzichtsarrest gewezen over de vor-
dering van de benadeelde partij. Daarin ontbreekt bij de bespreking van 
het begrip rechtstreekse schade een herhaling van de formule dat gesub-
rogeerde verzekeraars daardoor zijn uitgesloten van voeging.64 Annotator 
Vellinga vraagt zich af of dat betekent dat het arrest van de Hoge Raad 
uit 1965, waarmee ik deze paragraaf opende, is achterhaald.65 Advocaat- 
generaal Spronken gaat in een conclusie voor een meer recent arrest ervan 
uit dat de Hoge Raad met zijn overwegingen in het eerdere overzichtsarrest 
geen wijzigingen heeft beoogd in de kring van voegingsgerechtigden.66 Het 
arrest waarvoor A-G Spronken deze conclusie heeft genomen, zou op het 
eerste oog nog wel aanleiding kunnen geven voor die gedachte. De Hoge 

61 Kamerstukken II 2004/05, 30143, nr. 3 (MvT), p. 15.
62 Kamerstukken II 2004/05, 30143, nr. 3 (MvT), p. 15.
63 Zie Ambtelijke versie van de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot 

vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, juli 2020.
64 Zie HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379, m.nt. W.H. Vel-

linga (Overzichtsarrest), r.o. 2.3.1-2.3.2.
65 W.H. Vellinga, annotatie bij HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 

2019/379 (Overzichtsarrest), par. 6. 
66 Concl. A-G Spronken, ECLI:NL:PHR:2020:24, bij HR 3 maart 2020, NJ 

2020/185, m.nt. W.H. Vellinga, par. 3.9.10.
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Raad laat daarin het oordeel van het hof in stand dat de hypotheek houder 
van het door de veroordeelde dader vernielde pand zich als benadeelde 
partij mocht voegen in het strafproces. Dat oordeel is opmerkelijk omdat 
een hypotheekhouder in beginsel heeft te gelden als indirecte benadeelde.67 
Doorslaggevend was evenwel dat uit de feiten kon worden afgeleid dat de 
vandaal mede het oogmerk had om de bank (als hypotheekhouder van 
het pand) schade toe te brengen.68 Mitsdien lag in het oordeel van het hof 
besloten dat de bank daarmee kon worden gezien als directe schadelijder.69 
Een nauwkeurige lezing van het arrest leidt derhalve tot de slotsom dat de 
kring van voegingsgerechtigden daardoor niet is verruimd.

6.2 Literatuur

Het valt op dat de uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars van voeging 
als benadeelde partij in het strafproces weinig tot geen aandacht heeft 
gekregen in de literatuur. Een uitzondering hierop vormt het proefschrift 
van Groenhuijsen uit 1985.70 Hierin spreekt hij zich nadrukkelijk uit tegen 
voeging van regresnemers. Hij wijst erop dat tussen het strafbaar feit en het 
door de verzekeraar ondervonden vermogensnadeel nog een noodzakelijke 
schakel zit: de tussen het slachtoffer van het strafbare feit en de verzeke-
raar afgesloten verzekeringsovereenkomst.71 Volgens hem moet het toelaten 
van regresnemers tot de kring van voegingsgerechtigden in het strafpro-
ces krachtig worden ontraden. De regresnemer ontbreekt een emotioneel 
en psychisch belang en heeft in zijn algemeenheid een minder intensieve 
betrokkenheid bij het strafproces.72 Voor de regresnemer bestaat slechts 
een economisch belang bij een korte en goedkope procedure. Door de wat 
Groenhuijsen noemt ‘natuurlijke assertiviteit’ van de regresnemer wordt 
de kans vergroot dat de aandacht van de OvJ wordt afgeleid van het straf-
proces. Daar komt bij dat het gegeven dat rechtspersonen zich laten verte-
genwoordigen, volgens Groenhuijsen afbreuk doet aan het strafrechtelijke 
karakter van de procedure.73

67 Vgl. Langemeijer 2010, p. 68.
68 Zie r.o. 2.2.3 voor een kleurrijke weergave van het WhatsApp-verkeer van de 

verdachte.
69 HR 3 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:368, NJ 2020/185, m.nt. W.H.  Vellinga, 

r.o. 2.5.
70 Groenhuijsen 1985.
71 Groenhuijsen 1985, p. 18.
72 Groenhuijsen 1985, p. 306-307.
73 Groenhuijsen 1985, p. 307.
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7 Intermezzo: Tijdelijke regeling verhaalsrechten

Het eerder in paragraaf 6.1 aangehaalde citaat van annotator Pompe roept 
bij mij de vraag op in hoeverre de beslissing van de Hoge Raad uit 1965 
(om gesubrogeerde verzekeraars geen toegang te verlenen tot de voegings-
procedure in het strafproces) een weergave was van de toen heersende 
opvatting over regres(nemers). Datzelfde geldt voor de diverse momenten in 
de wetsgeschiedenis waarbij uitbreiding van de kring van voegingsgerech-
tigden met regresnemers aan de orde is geweest, maar vervolgens werd ver-
worpen. Het is wat speculatief, maar mijns inziens is een parallel te trekken 
met de in artikel 6:197 BW neergelegde Tijdelijke regeling verhaalsrechten 
(‘TRV’). Door dit artikel wordt regresnemers de mogelijkheid ontzegd om 
een beroep te doen op de daarin genoemde risicoaansprakelijkheden die 
destijds nieuw in het BW werden geïntroduceerd. De basis voor de TRV 
was gelegen in een groeiende aversie tegen de uitbreiding van het aantal 
verhaalsrechten van (sociale) verzekeraars.74

Daarvoor werd een aantal redenen aangevoerd die een opvallende gelijke-
nis vertonen met de in paragraaf 6.1 genoemde redenen voor uitsluiting van 
gesubrogeerde verzekeraars in het strafproces. In de parlementaire geschie-
denis staat opgetekend dat de wenselijkheid van verhaalsrechten in Neder-
land sinds de jaren zestig levendig is omstreden.75 Om die discussie niet bij 
voorbaat te frustreren, werd besloten om de status quo te handhaven door 
middel van de TRV. Daarbij werd overwogen dat titel 6.3 van het BW is 
gericht op bescherming van het slachtoffer, wiens belang van andere aard 
is dan dat van regresnemers.76 Verder moest de praktijk worden ontlast 
van mogelijke procedures die door een uitbreiding van verhaalsrechten in 
de hand zouden worden gewerkt.77 Het gaat erom dat het slachtoffer zijn 
schade vergoed krijgt; de verhaalsactie zou daaraan niks toevoegen.78

Inmiddels zijn de tijden veranderd, staan verhaalsrechten niet meer in 
kwade reuk en is men het er in de literatuur eigenlijk wel over eens dat de 
TRV rijp is voor afschaffing.79 Zo wordt opgemerkt dat de discussie over 
wenselijkheid van verhaal is beslecht.80 De kosten daar leggen waar deze 

74 Van Zwieten 2014; Van Maanen & Römers 1994, p. 12.
75 Parl. Gesch. Boek 6, Inv., p. 1403 (N.v.W. 1 Inv.).
76 Parl. Gesch. Boek 6, Inv., p. 1404 (N.v.W. 1 Inv.).
77 Parl. Gesch. Boek 6, Inv., p. 1404 (N.v.W. 1 Inv.).
78 Van Maanen & Römers 1994, p. 13.
79 Zie Van Zwieten 2013, par. 7, met literatuurverwijzingen.
80 Van Zwieten 2013, par. 7 en de aldaar opgenomen literatuurverwijzingen.
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zijn veroorzaakt, is nu de norm,81 wat aansluit op de ratio van het regres.82 
Bovendien kan regres bijdragen aan het laag houden van premietarieven83 
en een bijdrage leveren aan preventie.84 Die argumenten kunnen mijns 
inziens evenzeer een rol spelen bij de discussie of wenselijk is dat regres-
nemers worden toegelaten als benadeelde partij in het strafproces. Verder 
laat deze discussie in ieder geval zien dat een kentering heeft plaatsgevon-
den in de algemene waardering van regres(nemers), waarbij de positief te 
waarderen effecten daarvan meer op de voorgrond zijn komen te staan.

8 Analyse

8.1 Inleiding

Het is tijd om het voorgaande samen te brengen en de balans op te maken: 
zijn de in paragraaf 6 gereleveerde argumenten voldoende houdbaar om de 
uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars te onderbouwen en te dragen? 
Dat is mijns inziens niet het geval, mede in het licht van de toegenomen 
waardering van de rol van regres(nemers) in het maatschappelijk verkeer.

8.2 Proceseconomie

Het eerste argument dat in de wetsgeschiedenis werd genoemd tegen voe-
ging van gesubrogeerde verzekeraars – de proceseconomie zou niet daar-
mee gediend zijn – vormt mijns inziens juist een sterk argument voor het 
openstellen van die mogelijkheid. De uitsluiting van voeging in het straf-
proces heeft immers tot gevolg dat alsnog twee verschillende procedures 
moeten worden gevoerd: het strafproces waarin de dader wordt berecht en 
daarna(ast) het civiele proces waarin de gesubrogeerde verzekeraar verhaal 
neemt op de dader. Neem het in de praktijk veelvoorkomende voorbeeld 
van de (bedrijfs)inbraak,85 waarna de getroffene schadeloos wordt gesteld 
door zijn verzekeraar. Stel dat enige tijd later een dader in beeld komt en 
het vooronderzoek voldoende bewijs oplevert, waarna de dader vervolgens 
voor de rechter wordt gebracht. Het is duidelijk dat de opgepakte persoon 
de daad heeft begaan en dat het gaat om een eenvoudige zaakschade die 
geen uitbreide of ingewikkelde toelichting behoeft. Welbeschouwd is een 

81 Van Maanen 2011.
82 Zie Van Zwieten 2013 en par. 4.
83 Van Zwieten 2013, par. 7; Lubach 2005, p. 345.
84 Van Zwieten 2013, par. 7; Engelhard 2003, p. 258; Van Maanen & Römers 

1994, p. 59.
85 Deze uitspraak baseer ik op de verkennende gesprekken die ik heb gevoerd.
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dergelijke vordering een hamerstuk dat ter zitting snel kan worden afgetikt. 
Het lijkt mij dat de proceseconomie juist is gediend bij het concentreren van 
het verhaal in één procedure.

Het volgende voorbeeld laat dit laatste mogelijk nog beter zien. Een pyro-
maan steekt op een parkeerterrein drie auto’s in brand. Auto’s A en B zijn 
door de respectieve eigenaren (slechts) verzekerd voor wettelijke aanspra-
kelijkheid. De eigenaar van auto C kan daarentegen aanspraak maken op 
uitkering onder de door hem afgesloten cascoverzekering. In het geval dat 
de pyromaan voor de strafrechter wordt gebracht, zullen de eigenaren van 
A en B zich als benadeelde partij in het strafproces kunnen voegen. De 
gesubrogeerde verzekeraar van C is bij de huidige van stand zaken  echter 
niet-ontvankelijk. Mocht de pyromaan geen gevolg geven aan de aan-
maningen van de verzekeraar van C om tot betaling over te gaan, dan 
zal deze de pyromaan voor de burgerlijke rechter moeten dagvaarden en 
aldaar een civiele procedure moeten voeren om een executoriale titel te ver-
krijgen. Vanuit proceseconomisch perspectief bezien, snijdt een dergelijke 
gang van zaken in elk geval geen hout: het civiele gerechtsapparaat wordt 
dan immers (ook) aan het werk gezet, terwijl de regresvordering goed zou 
kunnen worden meegenomen in het strafproces.

8.3 Verzekeraars zijn goed toegerust om de schade zelf te 
verhalen

Het (in de woorden van de wetgever waarschijnlijk meest doorslaggevende)86 
argument dat gesubrogeerde verzekeraars voldoende zijn toegerust om de 
schade zelf te verhalen87 klinkt logisch, maar roept bij nadere beschou-
wing vraagtekens op. Wat mij hierbij met name bevreemdt, is het gegeven 
dat rechtspersonen in het algemeen zich wel kunnen voegen als benadeelde 
partij in het strafproces,88 zonder dat een nadere afbakening plaatsvindt 
binnen deze groep. Niet alleen de bakker op de hoek die het slachtoffer 
is geworden van een overval, maar ook de Belastingdienst,89 energiebe-

86 Kamerstukken II 2004/05, 30143, nr. 3 (MvT), p. 23-24.
87 In de gesprekken die ik heb gevoerd kwam terug dat deze omstandigheid in 

de praktijk als de reden wordt teruggekoppeld voor uitsluiting van voeging in 
het strafproces: zij zijn een financieel draagkrachtige partij en kunnen het zelf 
 prima oplossen, zo luidt de boodschap. 

88 Zie par. 4.1.
89 HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4007, NJ 2006/263, r.o. 3.2.2.
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drijven90 of banken91 hebben daarmee toegang tot voeging als benadeelde 
partij in het strafproces. Het lijkt mij moeilijk vol te houden dat dit geen 
financieel draagkrachtige partijen zijn die niet voldoende zijn toegerust om 
de schade zelf te verhalen. Kortom, dit argument kan in ieder geval naar 
huidig recht niet dragend zijn voor de uitsluiting van gesubrogeerde verze-
keraars.

8.4 Toename werkdruk

De toelichting in de wetsgeschiedenis bij het argument dat de werkdruk 
– kennelijk op onaanvaardbare wijze – zou toenemen bij de gerechten en 
politie en justitie indien voeging van gesubrogeerde verzekeraars mogelijk 
zou worden gemaakt, vind ik het meest intrigerend. Ogenschijnlijk uit het 
niets wordt de artikel 12 Sv procedure erbij gehaald.92 Dit artikel geeft een 
rechtstreeks belanghebbende de mogelijkheid om zich bij het gerechtshof te 
beklagen indien een strafbaar feit niet (verder) wordt vervolgd. Vervolgens 
zal het hof zich wederom moeten buigen over de vraag of het strafbare feit 
moet worden vervolgd. De koppeling tussen klachtgerechtigdheid ex arti-
kel 12 Sv en voeging als benadeelde partij vind ik merkwaardig en overbo-
dig. Het is goed mogelijk om het een wel en het ander niet toe te laten. Het 
heeft er dan ook alle schijn van dat deze twee zaken onnodig met elkaar 
in verbinding zijn gebracht. De koppeling die in de wetsgeschiedenis wordt 
gemaakt tussen het toelaten van een gesubrogeerde verzekeraar als bena-
deelde partij en de gestelde toename van werklast als gevolg daarvan93 is 
daarmee ondeugdelijk, waardoor deze aanname op losse schroeven komt 
te staan.

8.5 Geen inbreuk op de rechten van de verzekeraar

De in paragraaf 8.1-8.4 besproken argumenten zijn mijns inziens onvol-
doende doordacht en zwaarwegend gebleken en kunnen derhalve naar mijn 
mening de uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars niet dragen: noch 
op zichzelf genomen, noch in onderlinge samenhang bezien. Aldus res-
teert het argument uit de wetsgeschiedenis en uit de rechtspraak van de 
Hoge Raad dat het strafbare feit geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten 
van de rechtsopvolgende verzekeraar. Welbeschouwd is dit een vorm van 

90 Zie Van Wingerden e.a. 2006, p. 128.
91 HR 22 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2659, RvdW 2016/1226.
92 Ik vermoed dat dit is terug te voeren naar een oude discussie over de zogeheten 

‘citation directe’, zie Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 2.
93 Kamerstukken II 2004/05, 30143, nr. 3 (MvT), p. 24.
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‘strafprocessuele relativiteit’,94 waarmee de kring van voegingsgerechtigden 
wordt afgebakend en wordt bepaald wie daarin mag optreden als bena-
deelde partij. Dit argument klinkt ook door bij Groenhuijsen, alwaar hij 
wijst op het bestaan van een (verzekerings)overeenkomst tussen de verzeke-
raar en het slachtoffer.95 Daarmee verduidelijkt hij dat de vermindering in 
het vermogen van de rechtsopvolgende verzekeraar voortvloeit uit overeen-
komst en niet direct wordt teweeggebracht door de dader van het strafbare 
feit.

Ik sluit mij aan bij deze gedachtegang, althans voor zover daarmee wordt 
bedoeld dat het economische belang van een gesubrogeerde verzekeraar als 
zodanig geen bijzondere bescherming verdient in het strafproces. Die heeft 
immers zijn bedrijf gemaakt van het verzekeren van schades, incasseert 
daarvoor premies en heeft als gevolg daarvan een zelfstandige uitkerings-
plicht tegenover het slachtoffer van een strafbaar feit die een beroep kan 
doen op een first party-verzekering. Daar is uiteraard niets mis mee, maar 
dat in het strafproces de behandeling van een regresvordering op de dader 
om die reden geen prioriteit behoort toe te komen, valt goed te begrijpen.96

8.6 Categorische uitsluiting onnodig en onwenselijk

Vanuit het perspectief van de publieke belangen en doelstellingen die door 
verhaal op de dader kunnen worden gediend, is een categorische uitsluiting 
van gesubrogeerde verzekeraars in mijn optiek evenwel onnodig en onwen-
selijk.

Hierbij wil ik het volgende vooropstellen. Het slachtoffer heeft zijn schade 
weliswaar kunnen afwentelen (op het verzekeringscollectief), maar vervol-
gens is de vraag gerechtvaardigd of de schade daarmee ook door de juiste 
persoon wordt gedragen. Doordat gesubrogeerde verzekeraars vanuit een 
kosten-batenanalyse in de regel afzien van verhaal op de dader van het 
strafbare feit in een civiel proces,97 ontspringt de dader de dans en wordt 
de schade uiteindelijk niet gedragen door degene die voor het veroorzaken 
daarvan rechtens een verwijt kan worden gemaakt. Daar waar het gaat om 

94 Begrip ontleend aan de annotatie van S.D. Lindenbergh, ECLI:NL:HR: 
2018:2335, bij HR 18 december 2018, NJ 2019/378, par. 4-5.

95 Zie par. 6.2.
96 Vgl. par. 3 van de annotatie van S.D. Lindenbergh, ECLI:NL:HR:2018:2335, 

bij HR 18 december 2018, NJ 2019/378; zie ook Van Keulen 2015, par. 2.
97 Hebly e.a. 2020, p. 35 en 84. Ditzelfde beeld kwam naar voren in de verken-

nende gesprekken die ik heb gevoerd.
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opzettelijk toegebrachte (misdrijf)schade klemt deze gang van zaken des 
te meer. Met name in die gevallen is een dergelijke uitkomst maatschap-
pelijk en moreel gezien onwenselijk, zoals de in de inleiding bij wijze van 
voorbeeld aangehaalde ‘avondklokrellen’ illustreren. In essentie kan regres 
op de dader van het strafbare feit ertoe bijdragen dat die situatie wordt 
voorkomen en de dader de gevolgen van zijn strafbaar handelen ook in 
financieel opzicht moet dragen.

Daarmee levert regres bovendien een bijdrage aan de in paragraaf 2 bespro-
ken strafrechtelijke doelstelling van preventie.98 Verder lijkt aannemelijk 
dat regres op de dader van invloed kan zijn op het laaghouden van pre-
mietarieven; de (misdrijf)schade die nu in dergelijke gevallen niet wordt 
verhaald op de dader blijft tenslotte liggen bij de verzekeraar, die daarmee 
rekening zal houden bij het vaststellen van de premie. Die argumenten kwa-
men ook bovendrijven bij de discussie of afschaffing van de TRV is aan-
gewezen.99 Het effect op premiestelling blijft evenwel een wat speculatieve 
aanname die nader onderzoek verdient.100 Tot slot wijs ik er nogmaals op 
dat de proceseconomie naar mijn mening juist is gediend bij concentratie 
van verhaal in één en dezelfde procedure.

9 Denkrichtingen en aanbevelingen

9.1 Tijd voor heroverweging

Al met al kom ik op grond van het voorgaande tot de conclusie dat her-
overweging op zijn plaats is van de uitsluiting van gesubrogeerde verzeke-
raars van voeging als benadeelde partij in het strafproces. Deze uitsluiting 
is terug te voeren op een arrest van de Hoge Raad uit 1965, maar wordt 
niet meer aangehaald in zijn recente overzichtsarrest.101 Mogelijk staat de 
deur daarmee op een kier voor een ruimere interpretatie van het voegings-
criterium in de (lagere) rechtspraak. Feit blijft evenwel dat de wetgever zich 
in het verleden nu eenmaal expliciet heeft uitgesproken tegen voeging van 
gesubrogeerde verzekeraars. Het lijkt mij daarom meer in de rede te liggen 

98 Zie hierover Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 7-8. Vgl. ook: 
Donner 2021 e.a., p. 101; Groenhuijsen 1985, p. 143-145; Groenhuijsen & 
Knigge 1999, p. 242.

99 Zie par. 7.
100 Zie voor speculatie over de effecten van regres op premiestelling in het alge-

meen: Van Zwieten 2014, p. 180-181.
101 Zie par. 6.1.
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dat de wetgever dit thema (alsnog) oppakt en meeneemt in het nieuw in te 
voeren WvSv.

Het verdient mijns inziens aanbeveling om ten behoeve van een herover-
weging van het voegingscriterium verder (rechtseconomisch) onderzoek te 
doen naar de positief te waarderen effecten van regres op de dader in het 
strafproces zoals ik die in paragraaf 8.6 heb uiteengezet, om deze effec-
ten daarmee nader te kunnen kwantificeren. Daarbij zou tevens de vraag 
aan bod kunnen komen in hoeverre de werklast van de gerechten toeneemt 
als gevolg van een verruiming van het voegingscriterium. In paragraaf 8.4 
heb ik laten zien dat dit argument in de wetsgeschiedenis op ondeugdelijke 
wijze is gebruikt om gesubrogeerde verzekeraars buiten de deur te hou-
den, door een onterechte koppeling te maken met de procedure van arti-
kel 12 Sv. Een deugdelijke analyse van de te verwachten belasting van het 
gerechtelijk apparaat kan evenwel bijdragen aan het nemen van een goed 
gefundeerde en afgewogen beslissing over een eventuele verruiming van 
het voegingscriterium met regresnemers. Een breder empirisch onderzoek 
naar de opvattingen onder regresnemers, OM en rechterlijke macht over 
het mogelijk toelaten van regresnemers als benadeelde partij in het straf-
proces zou eveneens waardevol kunnen zijn102 (en bovendien goed passen 
in een serie WODC-onderzoeken over compensatie en verhaal van door 
strafbare feiten geleden schade).103 Rechtsvergelijkend onderzoek lijkt mij 
minder voor de hand te liggen, dit gezien de grote verschillen in de wijze 
waarop de positie van de benadeelde partij in het strafproces is vormge-
geven in andere rechtstelsels waarin voeging wel mogelijk is.104

Deze combinatie van onderzoek zou kunnen dienen als basis voor verdere 
wetgeving en beleid. Zou de belangenafweging van de wetgever daarna 

102 Een anekdote uit een van de gesprekken die ik heb gevoerd, doet in ieder geval 
vermoeden dat een dergelijk empirisch onderzoek interessante inzichten kan 
opleveren. Mijn gesprekspartner schetste daarin een recente zaak waarin de OvJ 
opmerkelijk genoeg expliciet het groene licht gaf aan een gesubrogeerde verze-
keraar om zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces. De rechter 
ging hierin evenwel niet mee en verklaarde de gesubrogeerde verzekeraar in een 
later stadium alsnog niet-ontvankelijk in zijn vordering. Dit zou erop kunnen 
duiden dat de meningen over dit onderwerp in de praktijk verschillen, althans 
dat het voegingscriterium voor onduidelijkheid zorgt.

103 Zie in het bijzonder Van Wingerden e.a. 2006; Schrama & Geurts 2012; Kool 
e.a. 2014; Hebly e.a. 2020; Donner e.a. 2021.

104 België en Zwitserland, zie Verrest & Mevis (red.) 2018, dat ook als vertrekpunt 
zou kunnen dienen voor eventueel verder rechtsvergelijkend onderzoek op dit 
terrein.
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alsnog in het nadeel uitpakken van gesubrogeerde verzekeraars, dan is die 
keuze in ieder geval (beter) gefundeerd (dan nu het geval is). Om de discus-
sie op gang te helpen, presenteer ik in het onderstaande mijn visie hoe voe-
ging van gesubrogeerde verzekeraars mogelijk zou kunnen zijn, zonder op 
onaanvaardbare wijze afbreuk te doen aan de met het strafproces gemoeide 
belangen of door beslag te leggen op schaarse publieke middelen.

9.2 Randvoorwaarden voor voeging als benadeelde partij

Mijns inziens begrenzen twee centrale uitgangspunten de ruimte waarbin-
nen voeging van een gesubrogeerde verzekeraar mogelijk zou kunnen zijn. 
De suggesties die ik in de volgende paragraaf naar voren breng, zijn van-
uit deze twee uitgangspunten geformuleerd. Het eerste hangt ermee samen 
dat (ook) ik meer waarde hecht aan het belang van het directe slachtoffer, 
op wiens belangen immers een directe inbreuk is gemaakt, dan aan het 
belang van de regresnemer. Dat geldt nog sterker voor het geval het directe 
slachtoffer een natuurlijke persoon is voor wie het strafproces naar alle 
waarschijnlijkheid een ingrijpende en belastende aangelegenheid zal vor-
men. Het voorgaande betekent naar mijn mening dat er minder aanleiding 
is om publieke middelen in te zetten om de gesubrogeerde verzekeraar te 
faciliteren en ondersteunen bij het indienen van zijn vordering op de dader 
in het strafproces.

Het tweede ziet op het in paragraaf 4.2 besproken accessoire karakter van 
de vordering van de benadeelde partij. Kort gezegd moet de rechtspositie 
van de verdachte alsook het (rechts)karakter van de strafprocedure worden 
gewaarborgd. De behandeling van de vordering van de benadeelde partij 
kan een spanningsveld oproepen met deze belangen, doordat het gevaar 
op de loer ligt dat de aandacht van de strafrechter te veel wordt afgeleid 
van het strafproces en de positie van de verdachte daarin. Hierbij speelt 
ook een rol dat de voegingsprocedure niet dezelfde processuele waarborgen 
biedt aan de benadeelde partij en de verdachte als een gewone civielrechte-
lijke procedure.105 Anders dan voor een natuurlijke persoon, lijkt mij goed 
verdedigbaar dat de grenzen van dat spanningsveld minder snel worden 
opgezocht voor een gesubrogeerde verzekeraar.

105 HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007/484, r.o. 3.3.2 
en par. 3.2.
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9.3 Mogelijkheden en aanbevelingen

Ten eerste lijkt het mij wenselijk om de positie van de gesubrogeerde verze-
keraar te modelleren aan de hand van een eigen artikel binnen de afdeling 
Schadevergoeding van het WvSv. Op die manier kan worden bewerkstel-
ligd dat deze zich in beginsel wel kan voegen als benadeelde partij, maar 
geen toegang krijgt tot slachtofferrechten die minder van belang zijn voor 
regresnemers – zoals het spreekrecht ex artikel 51e Sv – of waarbij een 
aanzienlijke extra belasting voor het justitieel en gerechtelijk apparaat op 
de loer ligt. Met dit laatste doel ik met name op de mogelijkheid voor het 
slachtoffer om zich op de voet van artikel 12 Sv te beklagen bij niet-vervol-
ging van de verdachte, waarover de wetgever – mijns inziens terecht – heeft 
opgemerkt dat het voor een (onwenselijke) toename van de werkdruk zou 
zorgen als regresnemers toegang zouden krijgen tot deze speciale voorzie-
ning. Ik zou me dan kunnen voorstellen dat een beperkt informatie- en 
inzagerecht volstaat voor de gesubrogeerde verzekeraar, dit ter staving en 
voor het indienen van zijn regresvordering op de dader.

Is de gesubrogeerde verzekeraar eenmaal op grond van artikel 51f Sv in 
het strafproces gevoegd, dan zou de rechter, indien nodig, alsnog op de 
rem kunnen trappen door de vordering tot een onevenredige belasting van 
het strafgeding te verklaren.106 Aan dit accessoriteitsvereiste kan strikter 
de hand worden gehouden bij een regresnemer dan bij een natuurlijke per-
soon, door alsnog over te gaan tot een niet-ontvankelijkheidsverklaring op 
het moment dat de regresvordering van de gesubrogeerde verzekeraar te 
veel aandacht opeist. De aandacht van de strafrechter blijft daarmee gericht 
op (de berechting van) de verdachte. Per saldo zou dit in mijn optiek kun-
nen betekenen dat het type regresvorderingen dat geschikt is voor behan-
deling in het strafproces dicht in de buurt komt van een incassovordering. 
Daarmee bedoel ik vorderingen waarbij helder is dat deze verschuldigd zijn 
– het is evident dat de verdachte de dader is en de schade heeft veroor-
zaakt – en waarvan de omvang duidelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld weer 
aan de relschopper die een ruit ingooit tijdens de avondklokrellen en later 
op basis van camerabeelden wordt opgespoord en voor de rechter gebracht. 
Een ander voorbeeld zou de eerdergenoemde eenvoudige bedrijfsinbraak 
kunnen zijn. Op de rechter blijft daarbij de verantwoordelijkheid rusten om 
het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces voor de 
verdachte te bewaken.107

106 Zie hierover uitgebreid par. 4.2.
107 Zie par. 4.2.
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Het derde punt waarop ik de aandacht wil vestigen, is de discretionaire 
bevoegdheid van de rechter om aan de hand van artikel 36f Sr de schade-
vergoedingsmaatregel op te leggen. Zoals gezegd is het grote voordeel voor 
de benadeelde van het opleggen van deze maatregel dat het OM met de 
tenuitvoerlegging daarvan is belast.108 In de wetsgeschiedenis is daarover 
opgemerkt dat deze maatregel een meer principiële betekenis heeft, te 
weten: erkenning van het belang van het slachtoffer109 en het voorkomen 
van –  kort samengevat – secundaire victimisatie.110 Die aspecten spelen 
bij een gesubrogeerde verzekeraar geen rol. Ik zou me dan ook goed kun-
nen indenken dat het opleggen van deze maatregel, en het inzetten van de 
schaarse publieke middelen die met het uitvoeren daarvan zijn gemoeid, 
wordt gereserveerd voor het directe slachtoffer, meer in het bijzonder de 
natuurlijke persoon. De rechter kan dan besluiten om de schadevergoe-
dingsmaatregel niet op te leggen: een gesubrogeerde verzekeraar heeft, 
anders dan een burger, geen hulp van de overheid nodig bij het execute-
ren van het strafvonnis (met daarin de toewijzing van de vordering van de 
benadeelde partij).111

9.4 Welke voordelen heeft voeging dan nog voor de 
gesubrogeerde verzekeraar?

Langs deze drie lijnen kan worden bereikt dat een gesubrogeerde verzeke-
raar zich als benadeelde partij kan voegen in het strafproces, zonder afbreuk 
te doen aan de overige belangen waarmee rekening moet worden gehouden 
in het strafproces112 of een belasting te vormen van schaarse publieke mid-
delen. Wat overblijft is een afgeslankt en op maat gesneden eigen begrip 
van de benadeelde partij voor de gesubrogeerde verzekeraar. Voeging blijft 
ook in die variant aantrekkelijk. Nog steeds geldt dan immers dat geen 
griffiekosten zijn verschuldigd, geen verplichte procesvertegenwoordiging 
geldt en de verzekeraar met het strafvonnis op relatief eenvoudige wijze een 
executoriale titel in handen krijgt. Bovendien worden de (hoge) kosten van 
een civiele procedure bespaard. Tot slot kan de verzekeraar profiteren van 
het bewijs dat het OM heeft vergaard in de opsporings- en vervolgingsfase.

108 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 17-18; Donner e.a. 2021, 
p. 80. Zie ook par. 4.2.

109 Kamerstukken II 1989/90, 21345, nr. 3 (MvT), p. 18.
110 Kamerstukken II 2007/08, 30143, nr. 24, p. 2.
111 Vgl. Rb. Amsterdam 8 februari 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6405, NJFS 

2012/93, r.o. 8.3.3.3.
112 Zie par. 4.2 en par. 9.2.
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De verzekeraar zal het vonnis dan nog wel zelf ten uitvoer moeten zien te 
leggen, waarbij het risico blijft dat de dader uiteindelijk geen verhaal blijkt 
te bieden.113 De incassowerkzaamheden van de verzekeraar zijn dan voor 
niets gebleken. Afgezet tegen de kosten en moeite die een verzekeraar in de 
huidige situatie moet maken om een titel te verkrijgen in een civiele proce-
dure om daarmee vervolgens verhaal te kunnen nemen op de dader, lijkt me 
dat een alleszins acceptabel risico.

10 Conclusie

In deze bijdrage heb ik de uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars van 
voeging als benadeelde partij in het strafproces onderworpen aan een kri-
tische beschouwing. Op basis van een analyse van de redenen die door 
de wetgever zijn aangevoerd voor uitsluiting van deze groep, kom ik tot 
de conclusie dat deze uitsluiting ondeugdelijk is onderbouwd. Naar mijn 
mening heeft de wetgever destijds bij de invoering van de regeling (en de 
latere wetswijzigingen) bovendien onvoldoende oog gehad voor de positief 
te waarderen effecten die regres op de dader van het strafbare feit heeft. 
Vanuit het oogpunt van de publieke doelstellingen die met regres op de 
dader van het strafbare feit zijn gediend, zou ik de wetgever dan ook willen 
oproepen om de uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars van voeging 
in het strafproces te heroverwegen. Ten behoeve daarvan zou ik willen 
aanbevelen om nader empirisch en rechtseconomisch onderzoek te laten 
uitvoeren.

Bij de gedachte dat heroverweging is aangewezen, komt mijns inziens 
nadrukkelijk belang toe aan de maatschappelijke wens dat opzettelijk toe-
gebrachte (misdrijf)schade zo veel mogelijk wordt vergoed door de daders 
daarvan. De uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars kan het realiseren 
van die wens in de weg staan, terwijl regres ertoe strekt, en ook een geschikt 
middel is, om de schade voor rekening te brengen van degene die daarvoor 
rechtens een verwijt kan worden gemaakt. Tegen deze achtergrond bezien 
is een categorische uitsluiting van gesubrogeerde verzekeraars mijns inziens 
niet voldoende te rechtvaardigen. Het is daarbij geen kwestie van de slui-
zen dichthouden voor gesubrogeerde verzekeraars of deze wijd openzetten. 
Het WvSv en de daarin opgenomen bevoegdheden (en verplichtingen) van 
de rechter kunnen met een lichte aanpassing of uitbreiding genoeg ruimte 
bieden om tot een gedifferentieerde benadering te komen al naar gelang de 

113 De dader van een strafbaar feit wil nog wel eens een ‘kale kip’ zijn, waarvan 
weinig valt te plukken. Zie bijv. Schrama & Geurts 2012, p. 122-123, alsmede 
Hebly e.a. 2020, p. 84.
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hoedanigheid van de benadeelde partij. Die ruimte wordt afgebakend door 
het vereiste dat de vordering van de benadeelde partij ondergeschikt moet 
zijn aan het strafgeding alsook door de schaarse capaciteit van publieke 
middelen. Het ligt voor de hand om voor gesubrogeerde verzekeraars min-
der snel de grenzen van deze ruimte op te zoeken.

Om de discussie over dit onderwerp op gang te helpen, heb ik vanuit deze 
randvoorwaarden een drietal suggesties geformuleerd. Ten eerste stel ik 
voor om een eigen bepaling in het WvSv op te nemen voor de gesubro-
geerde verzekeraar, waarin diens rechtspositie op maat wordt gesneden 
en wordt voorkomen dat de gesubrogeerde verzekeraar toegang krijgt tot 
slacht offerrechten die minder van belang zijn voor deze groep of voor een 
 grote(re) belasting kunnen zorgen van het justitieel en gerechtelijk appa-
raat. Daarnaast kan ter zitting, waar nodig, eerder worden overgegaan tot 
het oordeel dat de vordering van de gesubrogeerde verzekeraar een oneven-
redige belasting voor het strafgeding vormt op het moment dat de vor-
dering (te) veel aandacht vraagt. Voor eenvoudige regresvorderingen, die 
bijvoorbeeld voortvloeien uit vandalisme of inbraak, zou in mijn optiek 
ruimte moeten kunnen zijn in het strafproces. Tot slot stel ik voor om de 
discretionaire bevoegdheid van de rechter om de schadevergoedingsmaat-
regel op te leggen te reserveren voor het directe slachtoffer, in het bijzonder 
voor de natuurlijke persoon.

Aldus kan langs deze drie lijnen, voor schades die eenvoudig te beoordelen 
en te verhalen zijn, een beperkte en goed afgebakende voegingsmogelijk-
heid worden gecreëerd voor de gesubrogeerde verzekeraar in het strafpro-
ces, met als eindresultaat: de dader betaalt (wel).
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VII Civiel procesrecht in het tijdperk van 
‘deepfakes’
Een verkenning van de mogelijkheden om de verwachte 
door deepfakes gecreëerde problemen in Nederlandse civiele 
procedures te ondervangen

Luce Mulder

Door de snelle ontwikkeling van de deepfaketechnologie bestaat de ver
wachting dat echt videomateriaal op termijn niet of nauwelijks meer te 
onderscheiden zal zijn van gemanipuleerd videomateriaal. In de Ameri
kaanse literatuur wijzen verschillende auteurs op de bewijsrechtelijke uit
dagingen waar de rechtbanken in dit verband voor zullen komen te staan. 
Het wordt steeds eenvoudiger om onopgemerkt een deepfake als bewijs in 
te brengen, maar ook om simpelweg het verweer te voeren dat een door de 
andere partij aangeleverd bewijsmiddel een deepfake is. In deze bijdrage 
wordt, in het licht van het publieke belang van het achterhalen van de 
waarheid in civiele procedures ter bevordering van aanvaardbare beslissin
gen en betrouwbare rechtspraak, onderzocht welke mogelijkheden er zijn 
in het Nederlandse civiele procesrecht om te anticiperen op deze problema
tiek. Geconcludeerd wordt dat een wettelijke beperking van de toelating 
van videomateriaal in belangrijke mate kan bijdragen aan een oplossing 
voor de verwachte problemen in civiele procedures door deepfakes.

1 Inleiding

Deepfakes zijn door middel van kunstmatige intelligentie (hierna: deepfake- 
technologie) gemanipuleerde foto’s, geluiden of video’s.1 In dit onderzoek 
ligt de focus op deepfake video’s. Met deepfake-technologie kan iemand 
een andere persoon in beeld en/of geluid iets laten zeggen of doen, terwijl 
die persoon dat in werkelijkheid niet heeft gezegd of gedaan.2 Deepfake- 
technologie ontwikkelt zich in een razendsnel tempo, waardoor het steeds 

1 Chesney & Citron, California Law Review 2019, p. 1757-1758; Pfefferkorn 
2020, p. 247.

2 Chesney & Citron, California Law Review 2019, p. 1758; Pfefferkorn 2020, 
p. 247.
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moeilijker wordt om deepfakes te onderscheiden van echte video’s.3 Daar-
naast wordt deepfake-technologie steeds toegankelijker en het gebruik 
ervan steeds normaler.4

In de praktijk wordt op verschillende manieren misbruik gemaakt van 
deepfake-technologie, onder andere in de vorm van fraude en bedrog.5 Als 
een natuurlijke persoon of een rechtspersoon schade lijdt als gevolg daar-
van, kan deze eventueel schadevergoeding vorderen bij de civiele rechter.6 
Het is, mede gelet op de beschreven ontwikkelingen, goed denkbaar dat 
deepfakes in de toekomst ook een rol gaan spelen in civiele  rechtszaken 
in Nederland. Hierbij moet, naast de zojuist besproken situatie waarin de 
deepfake het centrale onderwerp is van een civiele procedure, meer in het 
algemeen ook worden gedacht aan de situatie waarin (deepfake) video-
materiaal als bewijsmiddel wordt gebruikt, terwijl de echtheid daarvan 
wordt betwist door de andere partij.7 Het is deze tweede situatie die in dit 
onderzoek centraal staat.

Een familierechtelijke zaak die zich afspeelde in het Verenigd Koninkrijk, 
geeft meer context aan het (juridische) probleem. In deze zaak verzocht 
een vrouw de rechter om te bepalen dat het gezag over haar kind voortaan 
alleen aan haar zou toekomen. Ter onderbouwing van haar verzoek droeg 
de vrouw een audiofragment aan waarin haar ex-partner bedreigende uit-
spraken deed aan haar adres. De ex-partner stelde, terecht zo bleek later, 

3 Van Boheemen, Munnichs & Dujso 2020, p. 6-7; McPeak 2021, p. 434; Brown 
2020, p. 5-6; LaMonaga 2020, p. 1948; Pfefferkorn 2020, p. 250; R.J. Duin, 
‘De ontwikkeling van de deepfake is niet meer te stoppen, helaas’, Het Parool 
28 mei 2021; E. Bowman, ‘Slick Tom Cruise Deepfakes Signal That Near Flaw-
less Forgeries May Be Here’, NPR 11 maart 2021.

4 Van Boheemen, Munnichs & Dujso 2020, p. 6-7; Brown 2020, p. 6 en 9; Che-
sney & Citron, California Law Review 2019, p. 1762-1763; B. Debusmann Jr, 
‘Deepfake is the future of content creation’, BBC 8 maart 2021; G.A. Fowler, 
‘Anyone with an iPhone can now make deepfakes. We aren’t ready for what 
happens next.’, The Washington Post 25 maart 2021.

5 Zie bijv. C. Stupp, ‘Fraudsters Used AI to Mimic CEO’s Voice in Unusual 
 Cybercrime Case’, The Wall Street Journal 30 augustus 2019; C.  Morales, 
‘ Pennsylvania Woman Accused of Using Deepfake Technology to Harass 
Cheerleaders’, The New York Times 14 maart 2021; Hao, Technology Review 
12  februari 2021.

6 Pfefferkorn 2020, p. 247-248 en 253; Van Polanen & Reijneveld 2021.
7 Pfefferkorn 2020, p. 254.
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dat sprake was van een deepfake.8 Door de toenemende toegankelijkheid 
en ontwikkeling van de deepfake-technologie bestaat enerzijds het risico 
dat deepfakes als bewijs worden ingebracht en vervolgens een beslissende 
rol spelen in het eindoordeel van de rechter.9 Anderzijds wordt het door 
de groeiende bekendheid en de hoge kwaliteit van deepfakes steeds mak-
kelijker om het verweer te voeren dat een door de wederpartij ingebrachte 
video een deepfake is, terwijl de video in werkelijkheid echt is.10 De vraag 
rijst in hoeverre het Nederlandse civiele procesrecht ‘klaar is’ voor omgang 
met die problematiek.

Voor een goede rechtsbedeling is het van belang dat de relevante feiten en 
omstandigheden van het geval correct worden vastgesteld door de rechter, 
zodat de waarheid in rechte aan het licht kan komen.11 De inbreng van een 
deepfake door een partij kan daaraan in de weg staan.12 Dat kan leiden tot 
rechterlijke beslissingen die niet overeenstemmen met de realiteit, waar-
door geen recht wordt gedaan aan de materiële rechtspositie van partijen.13 
Als gevolg hiervan zou het noodzakelijke vertrouwen in de rechtspraak 
kunnen worden ondermijnd, wat bijvoorbeeld eigenrichting in de hand kan 
werken.14 Gelet op de verantwoordelijkheid van de rechter voor een goede 
rechtsbedeling, dient te worden voorkomen dat op basis van deepfakes 
rechterlijke beslissingen worden genomen die in strijd zijn met de materiële 
waarheid.15

8 Het betrof in deze zaak een telefoongesprek die door middel van deepfake- 
technologie bleek te zijn gemanipuleerd: G. Swerling, ‘Doctored audio evi-
dence used to damn father in custody battle’, The Telegraph 31 januari 2020; 
P. Ryan, ‘“Deepfake” audio evidence used in UK court to discredit Dubai dad’, 
The  National 8 februari 2020; M. Reynolds, ‘Courts and lawyers struggle with 
 growing prevalence of deepfakes’, ABA Journal 2020.

9 McPeak 2021, p. 440; Pfefferkorn 2020, p. 254.
10 Venema & Geradts 2020, p. 16; Chesney & Citron, California Law Review 

2019, p. 1785; Pfefferkorn 2020, p. 255 en 269; D. Harwell, ‘Remember the 
“deepfake cheerleader mom”? Prosecutors now admit they can’t prove fake- 
video claims’, The Washington Post 15 mei 2021.

11 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/75; De Bock 2011, p. 47-49; HR 10 april 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BG9470, NJ 2010/471, m.nt. C.J.M. Klaassen, r.o. 3.3 
en 3.6.3; HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8421, NJ 2009/451, m.nt. 
E.J. Dommering, r.o. 3.4.6.

12 Breen 2021, p. 164; Hammerstein 2019, afl. 1, p. 59.
13 De Bock 2011, p. 44-45.
14 De Bock 2011, p. 48. 
15 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 1, 3 en 36; Asser Procesrecht/Asser 

3 2017/74-75.
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De geschetste problematiek in het bewijsrecht wordt aan de hand van de 
volgende centrale onderzoeksvraag onderzocht:

Welke mogelijkheden zijn er om eventuele toekomstige problemen in civiele 
procedures als gevolg van de sterke opmars van deepfakes, in het bijzonder 
in het kader van het bewijsrecht, te ondervangen?

Om tot een antwoord te komen op deze vraag zal in paragraaf 2 allereerst 
worden uiteengezet welke problemen in de Amerikaanse literatuur worden 
gesignaleerd op het gebied van het Amerikaanse bewijsrecht en deepfakes 
en welke vragen dit oproept voor het Nederlandse bewijsrecht. Vervolgens 
zal in paragraaf 3 aandacht worden besteed aan de toelating van bewijs-
middelen en de bewijswaardering in het Nederlandse civiele procesrecht. In 
paragraaf 4 zullen mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken voor 
de verwachte problemen in civiele procedures door deepfakes. Daarna zal in 
paragraaf 5 worden geïnventariseerd welke middelen de rechter kan inzet-
ten om de (on)echtheid van videomateriaal te onderzoeken. In paragraaf 6 
zal een discussie plaatsvinden over de vraag hoe ver de rol van de rechter 
strekt bij het voorkomen van de inbreng van deepfakes. Ten slotte zal in 
paragraaf 7 antwoord worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag.

Met dit onderzoek wordt beoogd de rechtspraktijk bruikbare inzichten aan 
te reiken en bewustwording te creëren bij rechters, advocaten en beleidsma-
kers omtrent de risico’s van het gebruik van videomateriaal als bewijsmiddel 
in civiele procedures in het licht van de ontwikkeling van de deepfake-
technologie. In de Amerikaanse literatuur is reeds door meerdere auteurs 
geschreven over deepfakes in de context van het Amerikaanse bewijsrecht, 
met een focus op het ‘vereiste van authenticatie’.16 In de Nederlandse lite-
ratuur is er echter nog nauwelijks aandacht geweest voor de verwachte 
problemen in het Nederlandse civiele procesrecht door deepfakes, met uit-
zondering van een tweetal korte artikelen van Van Polanen & Reijneveld17 
en van Asser.18 Daarin gaat het echter alleen over de bewijslastverdeling en 
komt de bredere problematiek die in dit onderzoek centraal staat niet aan 
de orde. Dit onderzoek tracht deze lacune in de Nederlandse literatuur op 
te vullen.

16 Breen 2021; Claypoole 2019; LaMonaga 2020; McPeak 2021; J. Mraunac, ‘The 
Future of Authenticating Audio and Video Evidence’, Law360 26 juli 2018.

17 Van Polanen & Reijneveld, AA 2021.
18 Asser, AA 2021, p. 886-888.

Content.indd   198Content.indd   198 29 Nov 2021   10:13:1329 Nov 2021   10:13:13



199

VII  Civiel procesrecht in het tijdperk van ‘deepfakes’

2 Deepfakes in het Amerikaanse civiele bewijsrecht: 
authenticatie van bewijs

2.1 Algemeen

In de Verenigde Staten is onder andere door LaMonaga, McPeak en Pfeffer-
korn geschreven over de rol van het Amerikaanse bewijsrecht in het licht 
van de toenemende toegankelijkheid en snelle ontwikkeling van de deep
fake-technologie.19 De aandacht in de Amerikaanse literatuur gaat hier-
bij met name uit naar het vereiste van authenticatie van bewijs (Rule 901 
Federal Rules of Evidence). In deze paragraaf wordt uiteengezet wat het 
vereiste van authenticatie behelst en hoe het in de Amerikaanse literatuur 
in verband wordt gebracht met deepfakes.

De Verenigde Staten kent voor sommige typen civiele procedure een systeem 
van juryrechtspraak.20 Ondanks dit grote verschil met het rechtssysteem in 
Nederland, is het zinvol om de Amerikaanse literatuur in beschouwing te 
nemen, aangezien dit mogelijk relevante inzichten kan opleveren voor het 
Nederlandse civiele bewijsrecht. Nu de meeste Amerikaanse staten de fede-
rale bewijsregels voor civiele procedures grotendeels hebben overgenomen,21 
wordt in deze paragraaf het Amerikaanse federale civiele bewijsrecht als 
uitgangspunt genomen.

2.2 Het Amerikaanse vereiste van authenticatie

In federale civiele (en strafrechtelijke)22 procedures in de Verenigde Staten 
dient bewijs te worden geauthentiseerd of, in het geval van voorwerpen, 
geïdentificeerd voordat het door de rechter wordt toegelaten in de proce-
dure (Rule 901 FRE in combinatie met Rule 104(a) en 104(b) FRE).23 Het 
vereiste van authenticatie kan worden aangemerkt als een beperkte toets 
van de betrouwbaarheid (in de zin van: echtheid/deugdelijkheid) van het 
aangeleverde bewijsmateriaal,24 waarmee onder andere wordt beoogd te 

19 LaMonaga 2020; McPeak 2021; Pfefferkorn 2020.
20 Het recht op een ‘trial by jury’ in federale civiele procedures is opgenomen in het 

zevende amendement op de Grondwet van de Verenigde Staten (zie ook Rule 38 
Federal Rules of Civil Procedure).

21 Joseph 2005, p. 5-6; LaMonaga 2020, p. 1963.
22 In dit onderzoek wordt het strafrecht verder buiten beschouwing gelaten. 
23 Grimm, Capra & Joseph 2017, p. 5-11.
24 Lorraine v. Markel American Ins. Co., 241 F.R.D. 534 (D. Md. 2007), r.o. 542 

en 544; Van Stekelenburg 2010, p. 161.
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voorkomen dat vervalst bewijs wordt ingebracht.25 De maatstaf voor de 
authenticatie van bewijsmateriaal is licht.26 De partij die het bewijs wil 
inbrengen, dient voldoende bewijs naar voren te brengen ter ondersteuning 
van de stelling dat het bewijsmiddel is wat wordt beweerd dat het is (Rule 
901(a) FRE). Er is sprake van voldoende bewijs als de ‘feitenzoeker’, dus 
de jury (of, in een bench trial, de rechter), uit hetgeen ter authenticatie van 
het bewijsmiddel naar voren is gebracht redelijkerwijs zou kunnen afleiden 
dat het aangeleverde bewijs is wat wordt gesteld dat het is.27 Onomstotelijk 
bewijs van authenticiteit is niet vereist,28 maar een ‘prima facie showing’ 
volstaat.29

De rechter bepaalt of aan het vereiste van authenticatie is voldaan. Als de 
echtheid van bewijs wordt betwist door de andere partij, kan de rechter 
desondanks besluiten het bewijs toe te laten, omdat wordt voldaan aan 
de beperkte toets van Rule 901(a) FRE.30 In dat geval dient de jury (of de 
rechter) over de echtheid van het bewijs te beslissen. Het is immers aan de 
jury (of de rechter) om het toegelaten bewijs te waarderen en uiteindelijk te 
beslissen of de door partijen gestelde feiten ‘by a preponderance of eviden
ce’31 zijn bewezen.32 Deze bewijsstandaard is vergelijkbaar met de Neder-
landse ‘aannemelijkheid’.33

De zojuist besproken lichte maatstaf geldt zowel voor digitaal bewijs, 
waaronder videomateriaal, als voor andere types van bewijs.34 In Rule 
901(b) FRE is een niet-limitatieve opsomming opgenomen van voorbeelden 

25 Committee on the Judiciary of the United States Senate 1974, p. 178.
26 McQueeney v. Wilmington Trust Co., 779 F.2d 916, (3d Cir. 1985), r.o. 928; 

Lexington Ins. v. Western Pennsylvania Hospital, 423 F.3d 318 (3d Cir. 2005), 
r.o. 328.

27 McQueeney v. Wilmington Trust Co., 779 F.2d 916 (3d Cir. 1985), r.o. 928; 
Ricketts v. City of Hartford, 7 F.3d 1397 (2d Cir. 1996), r.o. 1410; Leo v. Long 
Island Railroad, 307 F.R.D. 314 (S.D.N.Y. 2015), r.o. 322-323.

28 Nester v. Textron, Inc., 888 F.3d 151 (5th Cir. 2018), r.o. 160; Asociación De 
Periodistas De Puerto Rico v. Mueller, 680 F.3d 70 (1st Cir. 2012), r.o. 79.

29 Orr v. Bank of America, 285 F.3d 764 (9th Cir. 2002), r.o. 773; Lorraine v. 
Markel American Ins. Co. 241 F.R.D. 534 (D. Md. 2007), r.o. 542.

30 McPeak 2021, p. 441; Pfefferkorn 2020, p. 269; McQueeney v. Wilmington 
Trust Co., 779 F.2d 916 (3d Cir. 1985), r.o. 930.

31 Leubsdorf, Florida Law Review 2016, p. 1570.
32 SCS Communications, Inc. v. Herrick Co., 360 F.3d 329 (2d Cir. 2004), 

r.o. 345; LaMonaga 2020, p. 1968.
33 Giesen 2001, p. 59. 
34 Grimm, Capra & Joseph 2017, p. 5; McPeak 2021, p. 443; M.B. Sozio, ‘Authen-

ticating Digital Evidence at Trial’, ABA Business Law Today 27 april 2017.
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van middelen die aangewend kunnen worden om aan het vereiste van 
authenticatie te voldoen. Zo wordt ten behoeve van de authenticatie van 
videomateriaal regelmatig gebruikgemaakt van een verklaring van een 
bekwame getuige (‘witness with knowledge’) (Rule 901(b)(1) FRE) dat de 
video een juiste en nauwkeurige voorstelling van zaken geeft.35 De getuige 
in kwestie hoeft niet noodzakelijkerwijs de persoon te zijn die de video 
heeft gemaakt, maar kan ook een andere persoon zijn die relevante kennis 
heeft over de video,36 bijvoorbeeld iemand die ter plaatse was toen de video 
werd opgenomen.37 In principe kan ook de partij namens wie een advocaat 
de video heeft ingebracht als getuige optreden, als deze bijvoorbeeld kan 
vertellen hoe de video tot stand is gekomen.38

Het is ook mogelijk om een video te authentiseren door een beschrijving 
te geven van het proces of systeem dat het beeldmateriaal tot stand heeft 
gebracht en de betrouwbaarheid daarvan aan te tonen (Rule 901(b)(9) 
FRE). In dat geval is geen getuigenbewijs nodig. Deze wijze van authentica-
tie wordt daarom aangeduid als de ‘silent witness theory’ en wordt veelal 
gebruikt bij beveiligingsbeelden.39

2.3 De Amerikaanse literatuur over het vereiste van 
authenticatie in het licht van deepfakes

Het vereiste van authenticatie kan verhinderen dat een deepfake onop-
gemerkt als bewijsmiddel wordt ingebracht en toegelaten, om vervolgens 
een mogelijk beslissende rol te spelen in het oordeel van de jury (of de 
rechter). Gelet op de lichte maatstaf, wordt echter op relatief gemakkelijke 
wijze voldaan aan het vereiste van authenticatie. Het vereiste staat daarom 
niet noodzakelijkerwijs in de weg aan de inbreng en toelating van vervalst 
bewijs,40 bijvoorbeeld in de vorm van een deepfake. In de literatuur wordt 
onder andere gewezen op het risico van het gebruik van getuigenverklarin-
gen, omdat de getuige in essentie elke persoon met enigszins relevante ken-
nis kan zijn en slechts hoeft te verklaren dat de video een juiste weergave 

35 Leo v. Long Island Railroad, 307 F.R.D. 314 (S.D.N.Y. 2015), r.o. 322-323.
36 LaMonaga 2020, p. 1967; Pfefferkorn 2020, p. 259; Leo v. Long Island Rail

road, 307 F.R.D. 314 (S.D.N.Y. 2015), r.o. 322-323.
37 Pfefferkorn 2020, p. 259; Jones v. Union Pac. R.R., Case No. 12 C 771 (N.D. 

Ill. Jan. 6, 2014), r.o. 7-8; Asociación De Periodistas De Puerto Rico v. Muel
ler, 680 F.3d 70 (1st Cir. 2012), r.o. 80.

38 Griffin v. Bell, 694 F.3d 817 (7th Cir. 2012), r.o. 827.
39 LaMonaga 2020, p. 1968; J. Mraunac, ‘The Future of Authenticating Audio 

and Video Evidence’, Law360 26 juli 2018.
40 Committee on the Judiciary of the United States Senate 1974, p. 178.
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van de situatie geeft.41 De partij die zelf een deepfake als bewijs heeft inge-
bracht, zou onder omstandigheden ook als getuige kunnen optreden om de 
deepfake te authentiseren.42 Bovendien zal het een getuige niet altijd opval-
len dat veranderingen zijn aangebracht in een video.43 Voorts wordt in de 
literatuur het gevaar van de toepassing van de silent witness theory onder 
de aandacht gebracht, omdat daarbij in wezen ervan uit wordt gegaan dat 
de echtheid van de video-opname voor zich spreekt44 en niet alle rechters 
de vereiste technische kennis hebben om aan de hand van een beschreven 
proces te oordelen over de authenticiteit van een video.45

Verschillende Amerikaanse auteurs zien in de deepfake-technologie aanlei-
ding om de authenticatiemaatstaf binnen het Amerikaanse civiele bewijs-
recht aan een nadere beschouwing te onderwerpen.46 Het wordt belangrijk 
geacht dat deepfakes zo min mogelijk worden toegelaten als bewijsmid-
del, zodat juryleden deze niet te zien krijgen en daaruit dus ook geen ver-
keerde conclusies zouden kunnen trekken.47 Dit lijkt voort te vloeien uit de 
gedachte dat juryleden als leken beïnvloedbaar en ondeskundig zijn en om 
die reden niet blind kan worden vertrouwd op hun oordeel over de echtheid 
van videomateriaal in het tijdperk van deepfake-technologie.48

LaMonaga stelt dat het toenemende risico op vervalst bewijs in de vorm van 
een deepfake een zwaardere maatstaf voor authenticatie van video’s recht-
vaardigt.49 Hiertoe voert hij onder andere aan dat videobewijs een natuur-
lijke overtuigingskracht heeft en de levendigheid ervan met zich brengt dat 
een eenmaal waargenomen video niet makkelijk uit het geheugen van een 
jurylid verdwijnt. Als gevolg daarvan kan een video (onbewust) van grote 
invloed zijn op de beslissing van de jury.50 Breen wijst evenals LaMonaga 
op de emotionele invloed van videomateriaal op juryleden.51 McPeak stelt, 

41 LaMonaga 2020, p. 1967 en 1977; Pfefferkorn 2020, p. 259-260.
42 Griffin v. Bell, 694 F.3d 817 (7th Cir. 2012), r.o. 827.
43 LaMonaga 2020, p. 1982; Wade, Green & Nash 2010, p. 907.
44 Claypoole 2019; J. Mraunac, ‘The Future of Authenticating Audio and Video 

Evidence’, Law360 26 juli 2018; Pfefferkorn 2020, p. 260.
45 Breen 2021, p. 132.
46 McPeak 2021, p. 447-448; Pfefferkorn 2020, p. 265-267; LaMonaga 2020, 

p. 1986; Breen 2021, p. 163-164; Claypoole 2019.
47 McPeak 2021, p. 447; LaMonaga 2020, p. 1977 en 1981; Breen 2021, p. 154, 

161-162.
48 Claypoole 2019; LaMonaga 2020, p. 1986-1987; McPeak 2021, p. 449.
49 LaMonaga 2020, p. 1986; anders Pfefferkorn 2020, p. 265-267.
50 LaMonaga 2020, p. 1986-1987.
51 Breen 2021, p. 142.
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in bredere zin, dat door (de ontwikkeling van) deepfake-technologie niet 
zonder meer nog kan worden vertrouwd op enkel menselijke waarneming 
bij de beoordeling van de authenticiteit van bewijs.52 LaMonaga en McPeak 
achten het essentieel dat voldoende deugdelijk indirect bewijs voor de 
authenticiteit van een video naar voren wordt gebracht om de jury in staat 
te stellen in redelijkheid te oordelen over de gestelde feiten.53

2.4 De relevantie van de discussie in de Amerikaanse 
literatuur voor Nederland

De commentaren in de Amerikaanse literatuur zien met name op de situ-
atie dat een jury over de zaak moet oordelen. De rechter kan mijns inziens 
echter ook worden aangemerkt als een leek als het aankomt op het onder-
scheiden van een echte video van een deepfake. Waarschijnlijk hebben de 
meeste rechters namelijk een gebrek aan de vereiste technische expertise54 
en bovendien hebben zelfs experts tegenwoordig moeite met het herkennen 
van deepfakes.55 McPeak brengt naar mijn mening dan ook terecht naar 
voren dat het misleidende karakter van deepfakes meebrengt dat in het 
algemeen niet meer kan worden uitgegaan van de perceptie van de mens bij 
het bepalen van de echtheid van videomateriaal.56 Daarnaast meen ik dat 
het argument van LaMonaga over de mogelijke invloed van videomateri-
aal op het besluitvormingsproces van een jury57 ook kan worden doorge-
trokken naar rechterlijke besluitvorming. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
het rechterlijke besluitvormingsproces (onbewust) kan worden beïnvloed 
door het levendige, overtuigende en ogenschijnlijk objectieve karakter van 
videomateriaal58 en, meer in het algemeen, door cognitieve illusies, zoals 
‘heuristics’ en ‘biases’.59 Kortom, er zijn naar mijn mening goede redenen 
om ook met betrekking tot het Nederlandse civiele rechtssysteem de vraag 
te bespreken of behoefte bestaat aan een beperktere toelating of andere 
waardering van video’s als bewijsmiddel in civiele procedures.

52 McPeak 2021, p. 448.
53 LaMonaga 2020, p. 1986-1987; McPeak 2021, p. 448.
54 Marchant 2019, p. 146.
55 McPeak 2021, p. 434.
56 McPeak 2021, p. 448.
57 LaMonaga 2020, p. 1957-1958.
58 Granot e.a. 2018, p. 94 en 97; Sherwin 2016, p. 14; Wasserman 2009, p. 619.
59 Enneking, Giesen & Rijnhout 2013, p. 1037 en 1069; Guthrie, Rachlinski & 

Wistrich 2001, p. 829; Peer & Gamliel 2013, p. 118.
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3 De vrije bewijsleer in het licht van de problematiek van 
deepfakes

3.1 Juridisch kader

Dat brengt mij bij de bespreking van de vrije bewijsleer. In artikel 152 lid 
1 en 2 Rv is het leidende principe uit het Nederlandse civiele bewijsrecht 
met betrekking tot de toelating en waardering van bewijs vastgelegd: de 
vrije bewijsleer. Deze regeling dateert uit 198860 en bestaat uit 1) een open 
systeem van bewijsmiddelen en 2) vrije waardering van bewijs door de 
rechter. Vanwege de onderlinge samenhang tussen de twee onderdelen van 
de vrije bewijsleer61 worden zij in deze paragraaf gezamenlijk gesproken. 
De focus ligt daarbij op videomateriaal.

Het open systeem van bewijsmiddelen houdt in dat de partijen in een 
civiele procedure met behulp van alle middelen bewijs kunnen leveren. In 
beginsel gelden er dus geen restricties voor de toelating en het gebruik van 
bewijsmiddelen.62 Dat vloeit voort uit de gedachte dat voorschriften over 
de toelating van bewijsmiddelen in de weg zouden kunnen staan aan het 
achterhalen van de materiële waarheid.63

De in artikel 152 lid 2 Rv opgenomen vrije bewijswaardering houdt in 
dat de rechter in beginsel de volledige vrijheid heeft om te bepalen welke 
waarde hij aan de bewijsmiddelen hecht. De maatstaf die de rechter bij 
dit oordeel hanteert, wordt in de literatuur aangeduid als ‘een redelijke 
mate van zekerheid’ van de juistheid van de gestelde feiten.64 Er zijn echter 
geen specifieke criteria ontwikkeld aan de hand waarvan de rechter kan 
controleren of sprake is van een redelijke mate van zekerheid. Het komt 
uiteindelijk aan op een afweging van de aangevoerde argumenten en de 
daarbij behorende bewijsmiddelen die vóór of tegen een gesteld feit plei-
ten.65 Het wordt dus aan het subjectieve oordeel van de rechter overgelaten 
om te beslissen of aan de maatstaf van ‘een redelijke mate van zekerheid’ is 
voldaan.66 In principe is het ook mogelijk voor de rechter om zijn beslissing 

60 Rutgers, Flach & Boon 1988.
61 Van Stekelenburg 2010, p. 46.
62 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/53.
63 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 59 en 61.
64 Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/459; Giesen 2001, p. 50. 
65 Concl. A-G R.H. De Bock, ECLI:NL:PHR:2017:1058, bij HR 16 februari 2018, 

JAR 2018/72, m.nt. M.W. Koole, r.o. 3.25.
66 Giesen 2001, p. 61.
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te baseren op één bewijsstuk. De rechter dient zijn (bewijs)oordeel om die 
reden altijd zodanig te motiveren dat voldoende inzicht wordt gegeven in de 
gedachtegangen die hebben geleid tot de beslissing, zodat een aanvaardbare 
beslissing wordt gecreëerd voor zowel de partijen als derden.67

3.2 De ratio van de vrije bewijsleer

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 152 lid 1 Rv in 1988 onder andere 
is ingevoerd zodat ook ‘moderne’ middelen, zoals videomateriaal, als bewijs 
konden worden gebruikt.68 De wetgever gaf bij de parlementaire behande-
ling reeds aan zich ervan bewust te zijn dat technisch bewijsmateriaal ‘niet 
altijd even betrouwbaar’ is, omdat bij geluidsopnames bijvoorbeeld geen 
gezichtsuitdrukkingen zichtbaar zijn en vanwege ‘de mogelijkheid van een 
truc-opname’.69 Het verbieden van mogelijk onbetrouwbare bewijsmidde-
len ging volgens de wetgever echter te ver, omdat geen enkel bewijsmid-
del onder alle omstandigheden betrouwbaar is. Dit argument ziet, gelet 
op de plaats daarvan in het parlementaire debat, met name op getuigen-
bewijs. Volgens de wetgever was het aan de rechter om behoedzaam om te 
gaan met bewijsmiddelen waarvan het vanzelf spreekt dat zij niet uiterst 
betrouwbaar zijn.70

De wetgever achtte het evenmin wenselijk om technische middelen alleen 
als aanvullend bewijs toe te laten. Hij wees daarbij op de regel van vrije 
bewijswaardering (art. 152 lid 2 Rv), op basis waarvan een bewijsmiddel 
ook als énig bewijs mag worden gebruikt door de rechter, en gaf aan hierop 
geen uitzondering voor technische bewijsmiddelen te willen maken.71 De 
wetgever meende dat het aan de rechter was om rekening te houden met de 
mogelijkheid van vervalsing van technische bewijsmiddelen.72 Men diende 
op het inzicht en de integriteit van de rechter te vertrouwen bij het hanteren 
van dergelijk bewijs.73

67 HR 16 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1988:ZC2743, NJ 1999/7, r.o. 3.5.
68 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 50.
69 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 99.
70 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 173.
71 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 99.
72 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 13.
73 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 98. 
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3.3 De vrije bewijsleer in het licht van deepfakes

Het huidige systeem waarin videomateriaal in beginsel zonder restricties 
wordt toegelaten in civiele procedures en vrij wordt gewaardeerd door de 
rechter, maakt de drempel voor de inbreng van een deepfake laag en daar-
door het risico op een onjuiste feitenvaststelling door de rechter groot. De 
wetgever heeft zich ten tijde van de totstandkoming van de regeling van de 
vrije bewijsleer weliswaar rekenschap gegeven van de onbetrouwbaarheid 
van technische bewijsmiddelen op dat moment, maar heeft daarbij (van-
zelfsprekend, aangezien de deepfake-technologie pas rond het jaar 2017 
aan een opmars is begonnen)74 niet geanticipeerd op deepfakes.

Vervalsing van bewijs is natuurlijk een eeuwenoud probleem,75 maar deep
fake-technologie heeft de mogelijkheid om realistisch vals bewijs te creëren 
naar een hoger niveau getild.76 Nu de technologie zelfs in staat is om experts 
en detectiesystemen te misleiden,77 is het een reële gedachte dat de rechter 
– die uiteindelijk ook maar een mens is – het onderscheid tussen een echte
video en een deepfake niet (altijd) zal kunnen maken. Bovendien staan de
rechter weinig mogelijkheden ter beschikking om zelfstandig meer inzicht
te verkrijgen in de (on)echtheid van het videomateriaal. In dat opzicht ver-
schilt een deepfake bijvoorbeeld van een liegende getuige. De rechter kan
de getuige namelijk actief ondervragen tijdens het getuigenverhoor en ver-
trouwen op zijn inzichten en ervaringen bij de beoordeling van de waarheid
van de verklaringen. De rechter kan in het geval van videobewijs echter
niet enkel op zijn eigen waarneming vertrouwen bij de beoordeling van de
echtheid ervan. Tot slot kan, zoals eerder besproken, videomateriaal wor-
den aangemerkt als een overtuigend bewijsmiddel78 en kunnen cognitieve
illusies van invloed zijn op rechterlijke oordeelsvorming.79

74 J. Mraunac, ‘The Future of Authenticating Audio and Video Evidence’, Law360
26 juli 2018; Westerlund 2019, p. 40.

75 Pfefferkorn 2020, p. 256 en 258.
76 LaMonaga 2020, p. 1951-1952; Caldera 2020, p. 183-184; Chesney & Citron

2019, p. 1753; Chesney & Citron 2018.
77 McPeak 2021, p. 434; C. Metz, ‘Internet Companies Prepare to Fight the

“Deepfake” Future’, The New York Times 24 november 2019; Harwell, ‘Top
AI  researchers race to detect ‘deepfake’ videos: “We are outgunned”’, The Wa
shington Post 21 juni 2019.

78 Granot e.a., 2018, p. 94 en 97; Sherwin 2016, p. 14; Wasserman, Maryland
Law Review 2009, p. 619.

79 Enneking, Giesen & Rijnhout 2013, p. 1037 en 1069; Guthrie, Rachlinski &
Wistrich 2001, p. 829; Peer & Gamliel 2013, p. 118.
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De voorgaande overwegingen leiden er mijns inziens toe dat de stelling 
van de wetgever, dat op het inzicht van de rechter kan en moet worden 
vertrouwd wanneer videomateriaal als bewijs wordt gebruikt,80 geen stand 
meer houdt.

4 Mogelijke oplossingsrichtingen: wetgeving

Een eerste potentiële oplossing voor het probleem is de mogelijkheid om 
videomateriaal als bewijs in te brengen in civiele procedures bij wet geheel 
uit te sluiten. Hoewel dat zou bewerkstelligen dat deepfakes altijd buiten 
de civiele procedure worden gehouden, zou een dergelijk verbod er echter 
ook juist toe kunnen leiden dat de rechter niet in overeenstemming met de 
materiële waarheid kan beslissen, doordat een vordering, verzoek of ver-
weer – als gevolg van bewijsnood door het verbod op de inbreng van video-
materiaal – niet slaagt.81 Een verbod op videomateriaal zou dus juist in de 
weg kunnen komen te staan aan het beoogde resultaat daarvan, namelijk 
rechterlijke beslissingen die in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. 
Het is echter denkbaar dat deepfakes op een zeker moment in de toekomst 
dusdanig veelvoorkomend en ‘gewoon’ zullen zijn dat een verbod op video-
materiaal als bewijs noodzakelijk blijkt te zijn ter bescherming van de inte-
griteit van het civiele proces.

Een tweede mogelijke oplossing voor het probleem is de creatie van een 
soort voorfase in de procedure, vergelijkbaar met de Amerikaanse authen-
ticatie van bewijsmateriaal, waarin een gespecialiseerde rechter of een des-
kundige (eventueel aan de hand van een detectiesysteem) videomateriaal 
controleert op de echtheid ervan alvorens het als bewijs toe te laten.82 In 
zaken waarin videomateriaal geen cruciale rol speelt, zou een voorafgaande 
controle van de echtheid van de video echter een onnodige verspilling van 
tijd en moeite zijn. Mogelijk kan deze ‘voorfase’ op zo’n manier worden 
vormgegeven dat daarvan alleen gebruik wordt gemaakt als de ‘gewone’ 
rechter ambtshalve oordeelt dat de zaak zich leent voor de voorfase omdat 
de video bepalend kan zijn voor de uitkomst van de zaak. Op die manier 
wordt rekening gehouden met het belang van voortvarende rechtspraak.83 
Zonder twijfel zou het introduceren van een dergelijke voorfase echter 

80 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 98.
81 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 173.
82 Zie ook het voorstel van LaMonaga van een ‘preliminary hearing’: LaMonaga 

2020, p. 1987-1988.
83 De Bock 2011, p. 152.
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(hoge) kosten met zich brengen.84 Als deze kosten zouden worden doorbe-
rekend in de griffie rechten, zou dat een beperking van het recht op toegang 
tot de civiele rechter (zoals vastgelegd in art. 6 EVRM) kunnen vormen.85 
Gelet op de beperkte omvang van deze bijdrage, wordt de (on)geschiktheid 
van deze potentiële oplossing niet nader onderzocht.

Een andere manier waarop mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan 
de onderhavige problematiek is door middel van een wettelijke regeling die 
de toelating van videomateriaal beperkt. De regeling zou bijvoorbeeld kun-
nen bepalen dat videomateriaal alleen wordt toegelaten als naast de video 
voldoende ander bewijs wordt ingebracht aan de hand waarvan de rechter 
met een redelijke mate van zekerheid kan vaststellen dat de video echt is.86 
Hierbij kan ten eerste worden gedacht aan indirect bewijs dat aannemelijk 
maakt dat de in de video weergegeven aangelegenheid zich in werkelijk-
heid heeft voorgedaan, zoals relevante correspondentie over de gebeurtenis 
of een (betrouwbare) verklaring van een getuige die heeft gezien wat de 
video projecteert.87 Daarnaast kan worden gedacht aan direct bewijs voor 
de echtheid van de video, zoals een digitale waarmerking88 of de metadata 
van de video,89 waaruit bijvoorbeeld blijkt dat de video van een ongeluk is 
gemaakt op de exacte plaats en het precieze tijdstip van het ongeluk.

Deze regel zou er naar mijn mening goeddeels voor kunnen zorgen dat 
deepfakes buiten de civiele procedure worden gehouden, hoewel het uiter-
aard geen alomvattende oplossing is, gelet op de mogelijkheid van mani-
pulatie (of, in het geval van getuigen: de betrouwbaarheid)90 van het (in)
directe bewijs dat wordt ingebracht voor de echtheid van de video.91 Het 
zou echter wel de drempel verhogen om een deepfake in te brengen, door-
dat een extra eis aan de inbreng van een video wordt gesteld. Hierdoor 
wordt de kans verhoogd dat in een procedure waarin een video als bewijs 
wordt ingebracht, op basis van de materiële waarheid uitspraak zal worden 

84 J. Tashea, ‘As deepfakes make it harder to discern truth, lawyers can be gatekee-
pers’, ABA Journal 2019; Pfefferkorn 2020, p. 271.

85 Fernhout 2019, p. 67. 
86 Vgl. Rule 901(a) FRE; LaMonaga 2020, p. 1987; McPeak 2021, p. 448.
87 Vgl. Rule 901(b)(1).
88 Van Boheemen, Munnichs & Dujso 2020, p. 8.
89 Venema & Geradts 2020, p. 15; LaMonaga 2020, p. 1969; M. Reynolds, 

‘Courts and lawyers struggle with growing prevalence of deepfakes’, ABA Jour
nal 2020.

90 LaMonaga 2020, p. 1982-1983.
91 J. Mraunac, ‘The Future of Authenticating Audio and Video Evidence’, Law360 

26 juli 2018.

Content.indd   208Content.indd   208 29 Nov 2021   10:13:1329 Nov 2021   10:13:13



209

VII  Civiel procesrecht in het tijdperk van ‘deepfakes’

gedaan. De regel komt de materiële waarheid in de civiele procedure echter 
niet ten goede als sprake is van een video dat wel degelijk echt is, maar geen 
of onvoldoende bewijs voor de echtheid wordt ingebracht. Wellicht kan in 
dat geval de uitsluiting van de video desondanks worden gerechtvaardigd 
door de noodzaak van bescherming van de integriteit van het civiele proces 
als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van deepfakes.

Ongeveer hetzelfde resultaat als de zojuist besproken regel zou overigens 
ook kunnen worden bereikt met een beperking van de vrije bewijswaar-
dering. Zo kan worden gedacht aan een bepaling op grond waarvan de 
rechter zijn beslissing alleen (mede) mag baseren op videomateriaal, indien 
aan de hand van aanvullend bewijs met een redelijke mate van zekerheid is 
komen vast te staan dat de video echt is. Mogelijk is dit al een benadering 
die door sommige civiele rechters wordt gebruikt bij de waardering van 
videomateriaal, maar dat is niet duidelijk vanwege het gebrek aan jurispru-
dentie over de manier waarop de civiele rechter oordeelt over de betrouw-
baarheid daarvan.92

Een wettelijke regeling die een grens stelt aan de mogelijkheid om video-
materiaal in te brengen of de vrije bewijswaardering beperkt is ingrijpend 
en zou een grote uitzondering vormen op het huidige systeem van de vrije 
bewijsleer. Bovendien ligt een dergelijke wijziging van de wet op korte ter-
mijn niet in de lijn der verwachting. In het wetsvoorstel tot vereenvoudi-
ging en modernisering van het bewijsrecht zijn ideeën op het terrein van 
de beperking van de toelating of waardering van videomateriaal namelijk 
(nog) niet aan de orde geweest.93 Wellicht acht de wetgever dat (nog) niet 
noodzakelijk omdat – voor zover bekend – deepfakes in Nederland nog niet 
voor problemen hebben gezorgd in civiele procedures. Om deze redenen is 
het van belang dat, naast de besproken oplossingsrichtingen in het domein 
van de wetgever, geïnventariseerd wordt welke mogelijkheden het huidige 
systeem biedt om tegemoet te komen aan de te verwachten problematiek.

5 Mogelijke oplossingsrichtingen: de rol van de rechter

5.1 Algemeen

De rechter is verantwoordelijk voor een correcte vaststelling van de feiten, 
zodat een aanvaardbare, met de materiële waarheid overeenstemmende, 

92 Kemna 2004, p. 214; Van Stekelenburg 2010, p. 62. 
93 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3.
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rechterlijke beslissing kan worden genomen.94 De wetgever heeft het bewust 
aan de rechter overgelaten om rekening te houden met de mogelijkheid van 
vervalsing van technische bewijsmiddelen door geen beperkingen te stellen 
aan de toelating daarvan.95 Tot op zekere hoogte kan dus worden gesteld 
dat de rechter op grond van het huidige bewijssysteem in civiele procedures 
een gatekeeper is.96 In het kader van videomateriaal bestaat deze rol van de 
rechter uit het afweren van deepfakes, om te voorkomen dat op basis daar-
van rechterlijke uitspraken worden gedaan die niet overeenkomen met de 
werkelijkheid. Hiervoor is wel nodig dat de rechter zich voldoende bewust 
is van de sterke opmars van de deepfake-technologie en de daarmee samen-
hangende risico’s voor de integriteit van de civiele procedure.97

Van de rechter mag worden verwacht dat hij in zijn rol van gatekeeper 
onder omstandigheden actief onderzoek doet naar de echtheid van video-
materiaal. Naar huidig recht staan de rechter verschillende mogelijkheden 
ter beschikking om ambtshalve98 dan wel op aangeven van partijen99 de 
(on)echtheid van videomateriaal te onderzoeken.

5.2 Mogelijkheden in het civiele procesrecht

De rechter kan ten eerste in elke stand van de procedure partijen ambts-
halve gebieden om nadere informatie te verstrekken of stellingen nader 
toe te lichten (art. 22 lid 1 Rv) en/of een mondelinge behandeling bevelen 
(art. 87 lid 1 Rv).100 Tijdens de comparitie na antwoord (art. 131 Rv) zou 
de rechter bijvoorbeeld aan de partij die de video heeft ingebracht, kunnen 
vragen hoe de video is gemaakt, door wie de video is gemaakt,101 waar de 
video staat en stond opgeslagen102 en of de video een origineel is of een 
kopie.103 Aan de andere partij zou de rechter bijvoorbeeld kunnen vragen 
of zij van de video afwist, of zij deze eerder heeft gezien en of de video een 
juiste voorstelling van zaken geeft.

94 De Bock 2011, p. 128.
95 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 13, 52 en 99.
96 Vgl. de rol van de Amerikaanse rechter van gatekeeper in het kader van authen-

ticatie van bewijs: McPeak 2021, p. 449.
97 Ward 2019, p. 17; LaMonaga 2020, p. 1958.
98 Rueb e.a. 2021, par. 2.9.4; Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/509.
99 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/210.
100 Rueb e.a. 2021, par. 2.9.4.
101 Pfefferkorn 2020, p. 263.
102 McPeak 2021, p. 443.
103 Vgl. Rule 1002-1003 FRE (de ‘best evidence rule’).
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De rechter heeft voorts de bevoegdheid om ambtshalve een getuigenverhoor 
te bevelen van betwiste feiten die beslissend kunnen zijn voor de uitkomst 
van de zaak (art. 166 lid 1 Rv), alsmede om ambtshalve een deskundigen-
onderzoek te gelasten (art. 194 lid 1 Rv).104 Een behoorlijk deskundigen-
onderzoek kan vermoedelijk meer zekerheid verschaffen ten aanzien van 
de echtheid van een video dan getuigenbewijs.105 Een getuigenverklaring is 
waarschijnlijk een minder overtuigend bewijsmiddel, aangezien daarmee 
slechts een indirecte (en mogelijk onbetrouwbare) aanwijzing wordt gegeven 
van de echtheid van de video.106 De vraag is echter in hoeverre op deskun-
digenadvies over de echtheid van videomateriaal kan worden vertrouwd. 
Ook experts schijnen deepfakes niet altijd meer te kunnen herkennen, om 
welke reden detectiesystemen worden ontwikkeld. De verwachting bestaat 
echter dat detectietechnologieën telkens achter zullen blijven.107 Ondanks 
dat deskundigenonderzoek dus geen absolute zekerheid kan geven over de 
echtheid van een video, is het reëel om te stellen dat deskundigen in ieder 
geval vaker deepfakes zullen weten te ontmaskeren dan rechters. Bij twijfel 
aan de echtheid van een video, kan het gebruik van deskundigenadvies 
daarom wel degelijk een (belangrijke) bijdrage leveren aan beslissingen die 
overeenstemmen met de werkelijkheid.108

Als partijen zelf het oneens zijn over de echtheid van een video kan de rech-
ter op hun verzoek (of op verzoek van een van hen) een mondelinge behan-
deling (art. 87 lid 1 Rv) of een (voorlopig) deskundigenbericht (art.  194 
lid 1 en 202 lid 2 Rv) bevelen. Daarnaast kan hij natuurlijk ook een partij 
die een bewijsaanbod doet, bijvoorbeeld in de vorm van een getuigenver-
hoor (art. 166 lid 1 Rv), in de gelegenheid stellen om dit uit te voeren mits 
het voldoende concreet en ter zake dienend is.109 Ook kan de rechter in een 
tussenvonnis de partij op wie de bewijslast rust van de (on)echtheid van de 
video een bewijsopdracht geven.

104 De Groot 2008/2.4.3.
105 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/256.
106 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/251-253.
107 Brown 2020, p. 25; Chesney & Citron, California Law Review 2019, p. 1787-

1788; R.J. Duin, ‘De ontwikkeling van de deepfake is niet meer te stoppen, 
helaas’, Het Parool 28 mei 2021; Harwell, ‘Top AI researchers race to detect 
‘deepfake’ videos: “We are outgunned”’, The Washington Post 21 juni 2019; 
J. Vincent, ‘Deepfake detection algorithms will never be enough’, The Verge 
27 juni 2019; C. Metz, ‘Internet Companies Prepare to Fight the “Deepfake” 
Future’, The New York Times 24 november 2019.

108 De Groot 2008/2.5.
109 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/22; Lindijer 2006/4.4.2.2.
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5.3 Mogelijkheden in het bewijsrecht

Daarnaast kunnen oplossingen voor de problematiek van deepfakes moge-
lijk gevonden worden in verschuivingen in de bewijslastverdeling. Op grond 
van artikel 150 Rv draagt als hoofdregel elke procespartij de bewijslast van 
de feiten of rechten die op grond van het materiële recht nodig zijn om het 
door hem beoogde rechtsgevolg te bewerkstelligen.110 Artikel 150 Rv bevat 
ook een uitzonderingsclausule op grond waarvan ‘[…] uit enige bijzondere 
regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling 
van de bewijslast […]’ kan voortvloeien. De zinsnede ‘een andere verdeling 
van de bewijslast’ ziet met name op de mogelijkheid van de rechter om de 
bewijslast om te keren (in de zin van een omkering van het bewijsrisico).111 
Onder het begrip ‘enige bijzondere regel’ vallen niet alleen rechtsregels van 
geschreven recht, zoals artikel 7:658 lid 2 en 6:177a lid 1 BW, maar ook 
ongeschreven recht.112 Indien de rechter niet uit de omstandigheden van 
het geval een bijzondere (ongeschreven) rechtsregel kan afleiden waar een 
omkering van de bewijslast uit voortvloeit, kan een omkering eventueel 
worden gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid.113 Vanwege het subsidi-
aire karakter van de op de eisen van redelijkheid en billijkheid gebaseerde 
uitzondering114 dient zij echter met terughoudendheid te worden toegepast 
door de rechter.115 In de praktijk vindt daarom slechts in uitzonderlijke 
gevallen een omkering van de bewijslast plaats op grond van de redelijkheid 
en billijkheid.116

Verder kan de rechter, in plaats van een principiële omkering van het 
bewijsrisico, een rechterlijk117 vermoeden hanteren of een verzwaarde 

110 Asser 2004/18; Beenders, in: T&C Burgerlijke Rechtsvordering 2020, art. 150 
Rv, aant. 2.

111 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/290; Asser 2004/18.
112 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 89; HR 9 maart 1990, ECLI:NL:HR: 

1990:AC0791, NJ 1990/561, m.nt. P.A. Stein, r.o. 3.2.
113 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 89.
114 Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 89.
115 HR 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2955, NJ 2009/196, r.o. 3.3; HR 

9 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8238, AA 2006, m.nt. A.J.M. Nuy-
tinck, r.o. 4.3.2; Asser Procesrecht/Asser 3 2017/294.

116 Tjong Tjin Tai 2012, par. 2; HR 9 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8238, 
AA 2006, m.nt. A.J.M. Nuytinck, r.o. 4.3.2.

117 Het wettelijke en het jurisprudentiële vermoeden worden buiten beschouwing 
gelaten, omdat het rechterlijke vermoeden in deze context meer voor de hand 
ligt. Zie voor het verschil tussen de soorten vermoedens: Asser Procesrecht/As-
ser 3 2017/298-304.
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informatieplicht aannemen.118 Een rechterlijk vermoeden ligt in de rede als 
er, al dan niet met behulp van algemene ervaringsregels, feiten kunnen wor-
den vastgesteld op basis waarvan het probandum kan worden bewezen.119 
Tegenbewijs tegen een dergelijk voorshands bewijsoordeel is mogelijk.120 
De verzwaarde informatieplicht is een wijze van verlichting van de bewijs-
leveringslast die kan worden gehanteerd in gevallen waarin de partij op wie 
de bewijslast rust in bewijsnood verkeert en diens wederpartij beschikt over 
gegevens die aanknopingspunten kunnen bieden voor de bewijslevering. In 
dat geval kan het, met het oog op het bewijsrisico, redelijk zijn om van de 
wederpartij van de partij met de onevenredig zware bewijslast te verlangen 
dat zij die gegevens overlegt. Op die manier kan worden voorkomen dat de 
realisering van het materiële recht in gevaar komt.121

De mogelijkheden voor verschuivingen in de bewijslastverdeling zijn in de 
praktijk nog niet aangewend in de situatie waarin een partij zich beroept op 
de valsheid van een video. De Hoge Raad heeft echter wel geoordeeld over 
de situatie waarin een partij zich beroept op de valsheid van de inhoud van 
een onderhandse akte. In dat geval draagt de partij die zich op de valsheid 
beroept, op basis van artikel 150 Rv de bewijslast (en dus het bewijsrisico) 
van de valsheid van het bewijs. De rechter kan volgens de Hoge Raad echter 
op grond van vaststaande feiten, behoudens tegenbewijs, het vermoeden 
aannemen van de valsheid van het bewijs.122 Hierbij mag de rechter alle 
omstandigheden betrekken die hij in dit verband van belang acht, dus niet 
alleen omstandigheden die zien op de onderhandse akte zelf, maar ook bij-
voorbeeld zijn oordeel over de onwaarschijnlijkheid van de stellingen van 
een partij.123

Een rechterlijk vermoeden of een verzwaarde informatieplicht kan, in 
gevallen waarin de (on)echtheid van een video tussen partijen ter discussie 
staat, een goede manier zijn voor de rechter om de (on)echtheid van een 
video te achterhalen. Het is immers voorstelbaar dat de partij op wie de 
bewijslast van de onechtheid van een video rust, minder goed in staat is 

118 Giesen 2009, p. 49; Asser Procesrecht/Asser 3 2017/298, 290 en 306.
119 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/304; Asser 2004/44.
120 Asser 2004/44.
121 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/306-307; Concl. A-G W.D.H. Asser, ECLI:NL: 

HR:1997:ZC2244, bij HR 10 januari 1997, NJ 1999/286, m.nt. W.M. Kleijn, 
r.o. 2.9; El Gamali & Tjong Tjin Tai 2019, afl. 2, p. 59.

122 HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:641, NJ 2019/188, r.o. 3.4.3-3.4.4; HR 
15 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0827, NJ 1993/179, r.o. 3.5.

123 HR 14 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4278, NJ 2000/236, r.o. 3.4.
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om het bewijs daarvoor te leveren dan de partij die de video heeft inge-
bracht. Mogelijk beschikt de partij die de video heeft ingebracht bijvoor-
beeld over de metadata van die video. Door een rechterlijk vermoeden of 
een verzwaarde informatieplicht te hanteren, kan de rechter een eerlijker 
speelveld creëren en ervoor zorgen dat hij de beschikking krijgt over zo veel 
mogelijk relevante informatie met betrekking tot de (on)echtheid van het 
videomateriaal.124

Tot slot heeft Asser recentelijk een andere, mogelijk effectieve, manier 
voorgesteld om tegemoet te komen aan het probleem van deepfakes in het 
bewijsrecht. Om te voorkomen dat een deepfake als bewijsmiddel kan wor-
den gebruikt in de procedure, stelt hij voor om een bewijslastverdeling te 
introduceren die vergelijkbaar is met de bewijslastverdeling bij de betwis-
ting van de echtheid van een handtekening (art. 159 lid 2 BW). Dit zou 
met zich brengen dat, als een partij stellig betwist dat de video echt is, de 
video niet als bewijsmiddel kan dienen ten gunste van de partij die zich op 
de video beroept, zolang niet anderszins in de procedure is gebleken dat de 
inhoud van de video overeenstemt met de werkelijkheid.125 Evenals in het 
geval van de handtekening, dienen mijns inziens geen verdere eisen te wor-
den gesteld aan de stellige betwisting van de echtheid van de video.126 Het is 
immers goed voorstelbaar dat de partij in kwestie beperkte mogelijkheden 
heeft om die stellige betwisting te onderbouwen.

6 De gatekeeper rol van de rechter in het licht van publieke 
belangen

6.1 Algemeen

In essentie zijn er dus twee manieren waarop kan worden geanticipeerd 
op de verwachte problematiek in het Nederlandse civiele procesrecht als 
gevolg van deepfakes. De eerste manier is gelegen in het domein van de 
wetgever (een wettelijke beperking van de toelating van videomateriaal) en 
de tweede in het domein van de rechter (diens rol als gatekeeper).

Een bij wet geregelde beperking van de toelating van videomateriaal 
bevordert een efficiënt verloop van de procedure, doordat mogelijke deep
fakes in een vroeg stadium van de procedure kunnen worden ontdekt en 

124 El Gamali & Tjong Tjin Tai 2019, afl. 2, p. 59; De Bock 2011, p. 227-232.
125 Asser, AA 2021, p. 886-888.
126 HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:572, NJ 2019/174, r.o. 3.3.2.
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geëlimineerd.127 Het voordeel van de tweede optie is echter dat zij geen 
ingreep door de wetgever in het bewijsrecht vereist. Nu in het huidige wets-
voorstel tot vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht geen 
aandacht besteed wordt aan de toelating van videomateriaal,128 ziet het 
ernaar uit dat eventuele problemen in dit verband in ieder geval op de korte 
termijn door de rechter zullen moeten worden ondervangen. De vraag is 
echter hoe ver de gatekeeper rol van de rechter kan strekken.

Voor de beantwoording van deze vraag dienen de beginselen van partij-
autonomie en lijdelijkheid van de rechter in aanmerking te worden geno-
men, die van oudsher als fundamenteel gezien worden in het Nederlandse 
civiele procesrecht,129 alsmede het publieke belang van waarheidsvinding.130

6.2 Partijautonomie en de lijdelijkheid van de civiele rechter

De genoemde beginselen komen onder andere tot uitdrukking in artike-
len 24 en 149 Rv.131 Het is de rechter in principe niet toegestaan om de 
zaak te onderzoeken en/of te beslissen op een andere feitelijke grondslag 
dan die waarop partijen hun vordering, verzoek of verweer hebben geba-
seerd (art. 24 Rv).132 Die regel is in artikel 149 lid 1 Rv nader uitgewerkt, 
waarin wordt bepaald dat de rechter zijn beslissing in beginsel133 alleen 
mag baseren op feiten en rechten die partijen in het geding naar voren 
hebben gebracht.134 De rechter dient voorts op grond van artikel 149 lid 
1 Rv door de ene partij gestelde en door de andere partij onbetwiste of 
onvoldoende betwiste feiten of rechten als vaststaand aan te merken. Als 
een feit niet (voldoende) wordt betwist, mag de rechter in beginsel dus geen 
bewijsopdracht geven die betrekking heeft op dat feit.135

Daar staat tegenover dat de rechter wel verplicht is om ambtshalve de 
rechtsgronden aan te vullen (art. 25 Rv). Dat betekent dat de rechter zelf-
standig uit de door partijen naar voren gebrachte feiten en omstandigheden 

127 De Bock 2011, p. 140; Groot 2015, p. 364; Kamerstukken II 1999/2000, 
26855, nr. 3, p. 6-7; Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 1.

128 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3.
129 Klaassen 2017.
130 De Bock 2011, p. 48.
131 Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/506-507; Rueb e.a. 2021.
132 Ancery 2012.
133 Feiten van algemene bekendheid en algemene ervaringsregels vormen een uit-

zondering op deze regel (art. 149 lid 2 Rv).
134 Asser Procesrecht/Giesen I 2015/507.
135 Rueb e.a. 2021, par. 2.9.1.
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de toepasselijke rechtsregels moet afleiden.136 Volgens vaste rechtspraak 
van de Hoge Raad is het de rechter echter niet toegestaan zijn beslissing te 
baseren op rechtsgronden of verweren die zouden kunnen worden afgeleid 
uit de feiten die in het geding naar voren zijn gekomen, maar die niet aan de 
vordering of verweer van de partij in kwestie ten grondslag zijn gelegd.137

6.3 De verschuiving naar een actieve(re) rechter

De traditionele lijdelijke rol van de Nederlandse civiele rechter is al geruime 
tijd aan het verschuiven naar een actievere rol.138 Deze ontwikkeling blijkt 
onder andere uit de herziening van het burgerlijk procesrecht in 2002 waar-
mee de verhouding tussen de rechter en partijen werd gemoderniseerd om 
een doelmatiger verloop van de procedure te realiseren139 en uit het huidige 
wetsvoorstel tot vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht 
waarin de regierol van de rechter verder wordt versterkt met het oog op een 
efficiënte en eerlijke procedure.140 Ook de Hoge Raad heeft bijgedragen aan 
de toegenomen zeggenschap van de rechter in het civiele proces door te oor-
delen dat het de rechter vrijstaat om buiten de grenzen van de rechtsstrijd 
rechtsgronden aan te dragen als die aanvulling voor de hand ligt gelet op 
het verloop van het processuele debat en partijen in de gelegenheid worden 
gesteld het debat te voeren ten aanzien van die aanvulling.141

6.4 Het publieke belang van waarheidsvinding in het civiele 
procesrecht

De ontwikkeling van een minder lijdelijke houding van de civiele rechter 
hangt samen met het – in de afgelopen decennia toegenomen – belang van 
waarheidsvinding in civiele procedures ter bevordering van rechtvaardige 
beslissingen.142 Het belang dat in het Nederlandse civiele procesrecht wordt 
gehecht aan rechterlijke beslissingen die zijn gebaseerd op de materiële 

136 Rueb e.a. 2021, par. 2.9.2.
137 HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1357, NJB 2017/1657, r.o. 3.3.2.
138 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 11; Asser Procesrecht/Giesen I 

2015/508; Verkerk 2011, p. 30.
139 Kamerstukken II 1999/2000, 26855, nr. 3, p. 5-7; Ancery 2012, par. 2.13.2;
140 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 1.
141 Ancery 2012, par. 2.13.2; HR 14 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC1213, 

NJ 2008/466, m.nt. J.M.M. Maeijer & H.J. Snijders, r.o. 4.3.2; HR 26 septem-
ber 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9414, NJ 2004/460, m.nt. J.B.M. Vranken, 
r.o. 5.2-5.3.

142 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 3; De Bock 2011, p. 44-45; De 
Groot 2008, par. 1.1; Groot 2015, p. 3-4.
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waarheid blijkt onder andere uit de mogelijkheid van herroeping van een 
vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, indien het berust op bedrog 
of op stukken waarvan de valsheid na het vonnis is erkend (art. 382 Rv).143 
Waarheidsvinding is een publiek belang, aangezien zij in nauw verband 
staat met het belang van rechterlijke beslissingen die recht doen aan de 
materiële rechtspositie van partijen ter bevordering van het maatschappe-
lijke vertrouwen in de rechtspraak.144

Dat waarheidsvinding een steeds belangrijkere rol is gaan spelen in het 
civiele procesrecht, blijkt onder meer uit de invoering van de waarheids-
plicht145 van partijen (art. 21 Rv) in 2002146 en uit verschillende arresten 
waarin de Hoge Raad refereert aan het ‘[…] (zwaarwegende) maatschappe-
lijke belang dat in rechte de waarheid aan het licht komt’.147 Het belang van 
een actieve rol van de rechter bij de waarheidsvinding komt ook duidelijk 
naar voren in het huidige wetsvoorstel tot vereenvoudiging en modernise-
ring van het bewijsrecht. Zo wordt in dit wetsvoorstel de suggestie gedaan 
om een tweede lid op te nemen in artikel 24 Rv, op basis waarvan de rech-
ter het partijdebat kan bijsturen door ambtshalve de feitelijke grondslag 
van een vordering, verzoek of verweer met partijen te bespreken.148 Daar-
naast wordt voorgesteld om in artikel 21 Rv een tweede lid toe te voegen 
met een verplichting tot vroegtijdige informatievergaring en bewijsverza-
meling door de partijen. Dit houdt verband met het belang van een correcte 
en volledige vaststelling van de feiten met het oog op een rechtvaardige 
beslissing.149

6.5 De reikwijdte van de rol van de rechter als gatekeeper

Het civiele procesrecht is zich dus langzaamaan meer gaan richten op belan-
gen die zijn gelegen in het publieke domein,150 waaronder het belang van 

143 De Groot 2012, p. 11.
144 De Bock 2011, p. 48; Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 3. 
145 Op grond van de waarheidsplicht zijn de procespartijen verplicht om alle feiten 

die voor de beslissing van belang zijn, volledig en naar waarheid aan te voeren. 
Als deze verplichting wordt geschonden, kan de rechter daaruit de gevolgtrek-
king maken die hij geraden acht (art. 21 Rv).

146 Kamerstukken II 1995/1996, 24651, nr. 3, p. 82.
147 HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8421, NJ 2009/451, m.nt. E.J. 

Dommering, r.o. 3.4.6; HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG9470, NJ 
2010/471, m.nt. C.J.M. Klaassen, r.o. 3.3 en 3.6.3.

148 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 33-34.
149 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 27.
150 De Groot 2008, par. 2.3.2.
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een doelmatige procedure151 en van op de materiële waarheid gebaseerde 
beslissingen.152 Deze ontwikkeling brengt mijns inziens mee dat van de 
rechter een actieve houding mag worden verwacht in zijn rol als gatekeeper 
met betrekking tot/inzake de problemen die in civiele procedures kunnen 
ontstaan door deepfakes.

Wanneer de (on)echtheid van een video onderdeel uitmaakt van het partij-
debat, dient de rechter mijns inziens in beginsel nader onderzoek te doen 
naar de (on)echtheid van de video. Hierbij maakt het niet uit of de echtheid 
van een video expliciet of impliciet wordt betwist. Mogelijk is een partij of 
een procesvertegenwoordiger zich immers niet bewust van de mogelijkheid 
dat de video is gemanipuleerd, waardoor dat niet expliciet naar voren wordt 
gebracht.153 Voorts is het van belang dat de rechter de stellingen zorgvuldig 
afweegt en terughoudendheid betracht bij het passeren van een verweer dat 
een video niet echt is,154 ondanks dat dit verweer ook kan worden gevoerd 
als de video in kwestie wel echt is.155 In het geval dat een deepfake wordt 
ingebracht, is het namelijk denkbaar dat de partij die de echtheid van de 
video betwist, weinig kan stellen vanwege het realistische karakter van een 
deepfake, maar juist meer informatie of bewijs nodig heeft ter onderbou-
wing van haar verweer.156

Indien de (on)echtheid van de video geen onderdeel uitmaakt van het par-
tijdebat, zou men kunnen stellen dat de echtheid van de video vaststaat 
(art. 149 lid 1 Rv) en dat ambtshalve onderzoek naar de echtheid van de 
video in de weg zou staan aan een voortvarende procedure. Asser stelt in 
dit verband het volgende:

‘[…] als partijen niet de authenticiteit of integriteit van de informatiebron 
[…] ter discussie stellen, zal de rechter in de regel geen aanleiding vinden 
tot onderzoek […]. Het rechtsverkeer zou ernstig belemmerd worden indien 
men in een proces telkens als eis zou stellen dat het bewijsmiddel en de in-
formatie op betrouwbaarheid zouden moeten worden onderzocht.’

151 Kamerstukken II 1999/2000, 26855, nr. 3, p. 5-7.
152 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 3.
153 Bij twijfel kan de rechter natuurlijk de partij die impliciet de echtheid van de 

video betwist, vragen om haar stelling nader toe te lichten (art. 22 lid 1 Rv).
154 Bijvoorbeeld op de grond dat het verweer niet aannemelijk is of niet voldoende 

is gesteld. 
155 Venema & Geradts 2020, p. 16; Chesney & Citron, California Law Review 

2019, p. 1785.
156 Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2016/95.
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Dit geldt volgens Asser ook ten aanzien van elektronisch bewijs.157 Met het 
oog op het belang van waarheidsvinding en de verantwoordelijkheid van 
de rechter voor een beslissing die recht doet aan de materiële rechtspositie 
van partijen, meen ik echter dat van de rechter mag worden verwacht dat 
hij in bepaalde gevallen, ondanks dat de (on)echtheid van de video niet ter 
discussie staat, de mogelijke (on)echtheid van de video voorlegt aan par-
tijen en eventueel nader onderzoek doet naar de echtheid van de video.158 
Met ‘bepaalde gevallen’ doel ik met name op de gevallen waarin een video 
cruciaal is voor de uitkomst van de procedure, maar bij de rechter twijfel 
is ontstaan over de echtheid daarvan, bijvoorbeeld omdat de partij die de 
video heeft ingebracht niet (overtuigend) kan verklaren hoe de video tot 
stand is gekomen. Om een verrassingsbeslissing te voorkomen, dient de 
rechter mijns inziens partijen wel altijd in de gelegenheid te stellen zich uit 
te laten over zijn voornemen om onderzoek te doen naar de echtheid van 
het videomateriaal.159

De gedachte achter deze actieve rol van de rechter hangt ook samen met het 
feit dat waarschijnlijk niet iedere procespartij en/of advocaat vooralsnog 
op de hoogte is van de relatief eenvoudige mogelijkheid om zeer realis-
tisch vervalst videomateriaal te creëren. Het is bovendien denkbaar dat de 
wederpartij van de partij die een deepfake inbrengt zelfs ervan uitgaat dat 
de deepfake een correcte weergave van de feiten toont, aangezien mensen 
vaak niet in staat zijn om alle details van gebeurtenissen in het geheugen te 
bewaren.160 De rechter dient dus niet alleen als gatekeeper, maar tevens als 
bewaker van een eerlijk speelveld op te treden.161

6.6 Slotopmerkingen

Het is belangrijk om te beseffen dat de besproken juridische mogelijk-
heden in het domein van de wetgever en de civiele rechter als zodanig geen 
 sluitende oplossingen zijn voor de problemen die door deepfakes kunnen 
ontstaan in civiele procedures. Gelet op de functie die deskundigen met 

157 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/248. 
158 De Bock 2011, p. 124 en 128.
159 De Bock 2011, p. 127; Rueb e.a. 2021, par. 2.9.2; HR 14 maart 2008, ECLI: 

NL:HR:2008:BC1231, NJ 2008/466, m.nt. J.M.M. Maeijer & H.J. Snijders, 
r.o. 4.3.2 (X/Aerts q.q.); HR 26 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9414, 
NJ 2004/460, m.nt. J.B.M. Vranken, r.o. 5.2-5.3 (Regiopolitie/Hovax).

160 Granot e.a. 2018, p. 97-98; Wade, Green & Nash 2010, p. 907; LaMonaga 
2020, p. 1959 en 1982.

161 Kamerstukken II 2019/20, 35498, nr. 3, p. 34.
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behulp van detectiesystemen kunnen vervullen in civiele procedures ter 
voorkoming van op deepfakes gebaseerde beslissingen, moet ook fors wor-
den geïnvesteerd in de ontwikkeling van detectietechnologieën.162 Daar-
naast dient voldoende bewustwording te worden gecreëerd bij rechters 
(en advocaten) van de mogelijke gevaren van deepfakes voor de integriteit 
van civiele procedures en het rechtssysteem als geheel.163 Tot slot zou meer 
onderzoek kunnen worden gedaan naar de ontwikkeling van betrouwbare 
systemen waarin digitaal gewaarmerkte video’s kunnen worden opgesla-
gen. Mogelijk is er in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor het 
gebruik van digitaal gewaarmerkt videomateriaal bij het bewijzen van de 
authenticiteit van video’s in civiele procedures.164

7 Conclusie

In deze bijdrage is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te 
komen aan de problemen die in het Nederlandse civiele bewijsrecht zouden 
kunnen ontstaan als gevolg van de sterke opmars van deepfakes.

Een manier om te anticiperen op de verwachte problematiek, is de rechter 
in de civiele procedure een actieve rol te laten vervullen, met name als gate
keeper, maar ook als scheidsrechter die zorgt dat de strijd tussen partijen 
zich afspeelt op een gelijk speelveld (bijvoorbeeld door in te grijpen in de 
bewijslastverdeling). Voor deze actieve rol is nodig dat de rechter zich vol-
doende bewust is van het feit dat hij niet (meer) op zijn eigen waarneming 
kan vertrouwen bij de beoordeling van de echtheid van een video en dat 
hij naar dat besef handelt door op de nodige momenten – zo nodig ambts-
halve – de middelen die hem te zijner beschikking staan, in te zetten.

In gevallen waarin de echtheid van een video niet uitdrukkelijk onder-
deel uitmaakt van het partijdebat kan, gelet op het publieke belang dat 
de materiële waarheid in rechte aan het licht komt, van de rechter onder 
omstandigheden worden verlangd dat hij toch ambtshalve onderzoek doet 
naar de echtheid van een video. Deze actieve opstelling van de rechter is 
mijns inziens met name gewenst in gevallen waarin de video beslissend is 
voor de uitkomst van de procedure en bij de rechter het vermoeden is ont-
staan dat de video is gemanipuleerd. Deskundigenonderzoek kan de rechter 

162 Chesney & Citron, Maryland Law Review 2019, p. 889; R.J. Duin, ‘De ont-
wikkeling van de deepfake is niet meer te stoppen, helaas’, Het Parool 28 mei 
2021.

163 ‘Nederland moet zich beter wapenen tegen deepfakes’, BNR 6 mei 2021.
164 Van Boheemen, Munnichs & Dujso 2020, p. 8.
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waarschijnlijk een redelijke mate van (maar geen absolute) zekerheid ver-
schaffen over de echtheid van de video.

Een andere en mijns inziens betere (of in ieder geval naar verwachting meer 
effectieve) manier om tegemoet te komen aan de problemen die als gevolg 
van deepfakes zouden kunnen ontstaan in het civiele bewijsrecht, is de 
invoering van een wettelijke regeling die bepaalt dat videomateriaal alleen 
wordt toegelaten wanneer tevens sprake is van voldoende ander (indirect) 
bewijs voor de echtheid van de video. Een dergelijke regeling zou in lijn zijn 
met het door de wetgever bij wijzigingen van het civiele procesrecht her-
haaldelijk geformuleerde belang van een doelmatige civiele procedure. Ook 
zou de voorgestelde bepaling goed aansluiten bij het huidige wetsvoorstel 
tot vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht, gezien de rol die 
waarheidsvinding in dat wetsvoorstel speelt en de nadruk die daarin wordt 
gelegd op vroegtijdige bewijsverzameling. Een wettelijke regeling zou 
bovendien bijdragen aan de nodige bewustwording omtrent  deepfakes, niet 
alleen bij de rechter maar ook bij andere procespartijen. Vervolg onderzoek 
zou zich kunnen richten op de manier waarop de voorgestelde regeling het 
beste zou kunnen worden vormgegeven.
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VIII De rechtsingang(en) ter zake van gezags-
geschillen: aanpassing vereist in het belang 
van het kind?

Dies van den Berg

‘Het belang van het kind’ loopt als een rode draad door het familie en 
jeugdrecht heen. Dat belang vormt een eerste overweging bij het nemen van 
maatregelen en beslissingen die het kind aangaan. Dat belang heeft naast 
een betekenis in de individuele context, ook een betekenis in een bredere, 
maatschappelijke context waarin het als normerend beginsel fungeert en 
waaruit verplichtingen voor zowel de ouders als de overheid voortvloeien. 
In deze bijdrage staat het belang van het kind centraal in het kader van de 
geschillenregeling van artikel 1:253a BW. Die geschillenregeling ziet op 
geschillen die ontstaan in het kader van de uitoefening van het gezamen
lijk gezag over de minderjarige kinderen. Typische geschillen gaan over de 
vraag of de ene ouder met het kind mag verhuizen naar een ander adres. 
Door de (advocaten van de) ouders worden verschillende rechtsingangen 
gekozen om gezagsgeschillen aan de rechter voor te leggen, zoals de (voor
geschreven) verzoekschriftprocedure en het kort geding. Wat is daarvan 
de oorzaak? En: wordt het belang van het kind met die rechtsingangen wel 
voldoende gediend? In deze bijdrage worden suggesties geformuleerd voor 
verbetering van de rechtsingang in de geschillenregeling.

1 Inleiding

1.1 Onderwerp en (bredere) context

Deze bijdrage gaat over het waarborgen van de belangen van het minderja-
rige kind in het kader van de rechtsingangen ter zake van gezagsgeschillen. 
Het waarborgen van het belang van het kind is niet een taak die alleen op 
de ouders rust; deze taak rust ook op de overheid.1 In dat kader heeft de 
wetgever de geschillenregeling van artikel 1:253a BW in het leven geroepen, 

1 Dat is als zodanig ter sprake gekomen tijdens de parlementaire behandeling 
van art. 1:253a BW en de Wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding 
waarvan (de uitbreiding van) dat wetsartikel deel uitmaakt, zie: Kamerstuk
ken II 2004/05, 30145, nr. 3 (MvT), p. 3-4; Zie ook: De Rechtspraak 2016, 
p. 3.
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waarin is opgenomen dat de rechtbank ter zake van een gezagsgeschil een 
zodanige beslissing neemt als haar wenselijk voorkomt in het belang van 
het kind.

Gezagsgeschillen ontstaan vrijwel uitsluitend tijdens of (direct) ná een 
echtscheiding,2 waarbij het bijvoorbeeld gaat over verhuizingen met het 
kind3 of schoolkeuzes.4 Het feit dat een gezagsgeschil is ontstaan, betekent 
voor het kind dat het in een lastige positie is terechtgekomen. Een gezags-
geschil brengt namelijk per definitie met zich dat de ouders een geschil heb-
ben waarvan het kind het onderwerp is, terwijl het kind (in beginsel) jegens 
beide ouders loyaal is of wil zijn. Regelmatig is het gezagsgeschil ingebed in 
een bredere strijd tussen de ouders. Het gaat dan om de conflictscheiding,5 
waarbij het welzijn en belang van het kind in de knel komen door voortdu-
rende conflicten tussen de ouders. Met betrekking tot een dergelijke con-
flictscheiding is vanuit de overheid recentelijk de wens geuit om de belangen 
van de kinderen beter te waarborgen.6 Gelet op de precaire situatie voor 
het kind is het in die optiek nodig om te bezien of en hoe de rechtsingang 
ter zake van de geschillenregeling kan worden verbeterd, zodat de periode 
waarin het kind onderwerp van geschil is zo weinig mogelijk belastend is 
(voor het kind).

2 Zie Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1I 2020/328, waarin wordt opge-
merkt dat de wetsbepaling – afgezien van de toepassing ervan ná echtschei-
ding – vooral van principiële betekenis is.

3 Zie bijv. voor buitenlandse verhuizingen HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR: 
2008:BC5901, NJ 2008/414, m.nt. S.F.M. Wortmann (Verhuizing naar 
Zwitserland); HR 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2363 (Verhuizing 
naar Spanje); hof Amsterdam 13 maart 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012: 
BW4776 (Verhuizing naar ZuidAfrika); hof Arnhem 28 juni 2012, ECLI:HL: 
GHARN:2012:BX2833 (Verhuizing naar Finland); hof Den Haag 3 okto-
ber 2012, ECLI:NL:GHDHA:2012:BY0069 (Verhuizing naar Astralië). Zie 
bijvoorbeeld voor binnenlandse verhuizingen hof Arnhem 12 januari 2012, 
ECLI:NL:GHARN:2012:BV1419; hof Leeuwarden 27 oktober 2011, ECLI: 
NL:GHLEE:BU3639, JPF 2012/17, m.nt. P. Vlaardingerbroek. 

4 Zie bijv. Rb. Groningen 22 november 2011, ECLI:NL:RBGRO:2011:BU9770.
5 In ongeveer 20% van de scheidingen bestaat de kans dat de scheiding uitmondt 

in een conflictscheiding, zie De Rechtspraak 2016, p. 3. In 2019 zijn 6500 ge-
zagszaken behandeld, in 2900 problematische scheidingen heeft de Raad voor 
de Kinderbescherming een gezags- en omgangsonderzoek ingesteld, zie Ter 
Voert 2020. Zie voorts Huls e.a. 2020; Rouvoet 2018. 

6 Zie bijv. Kamerstukken II 2014/15, 33836 nr. 6; Kamerstukken II 2016/17, 
33836, nr. 19; Kamerstukken II 2015/16, 34300 VI, nr. 40; Kamerstukken II 
2015/16, 33836, nr. 17; Rouvoet 2018.
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1.2 Probleemomschrijving en onderzoeksvraag

Op grond van de geschillenregeling van artikel 1:253a BW kunnen gezags-
geschillen op verzoek van de ouder(s) aan de rechtbank worden voorgelegd. 
In lid 6 van het desbetreffende wetsartikel is opgenomen dat de rechtbank 
het verzoek binnen zes weken behandelt. Hoewel de wetgever daarmee een 
duidelijk signaal afgeeft dat een gezagsgeschil voortvarend moet worden 
behandeld, bestaat in de literatuur onduidelijkheid over de invulling van 
die termijn.7 Moet binnen die termijn de zaak daadwerkelijk zijn afgedaan, 
of moet bijvoorbeeld de zitting binnen zes weken na indiening van het ver-
zoek plaatsvinden?8

Men zou kunnen veronderstellen dat die onduidelijkheid in praktische zin 
is opgelost, vanwege het feit dat in het Procesreglement Omgang en Gezag 
is bepaald dat voor dergelijke verzoeken binnen zes weken na indiening van 
het verzoekschrift een mondelinge behandeling plaatsvindt.9 Navraag in 
de praktijk leert echter dat de behandeling van gezagsgeschillen doorgaans 
aanzienlijk langer dan die termijn op zich laat wachten én dat onzekerheid 
bestaat over de termijn waarbinnen een gezagsgeschil ter zitting moet/zal 
worden behandeld. Omdat gezagsgeschillen vaak urgent zijn – sprekend is 
het geval waarin de ene ouder met het kind is vertrokken naar een nieuw 
(buitenlands) adres en de andere ouder daar pas achter komt als ‘het kwaad’ 
al is geschied – gebruikt men in de praktijk dan ook regelmatig andere 
rechtsingangen.10 Het meest in het oog springend is het kort geding dat 
bij dagvaarding wordt ingeleid. Het gebruik van een dergelijk kort geding 
roept, gelet op de summiere beoordeling die in die procedure vooropstaat, 
echter de vraag op in hoeverre het belang van het kind grondig kan worden 
gewogen. In bredere zin heeft Ackermans-Wijn bijvoorbeeld reeds betoogd 
dat de betrokken partijen vaak meer gebaat zijn bij een bodemprocedure.11

In dit hoofdstuk beantwoord ik de volgende onderzoeksvraag:

Moet in het licht van het belang van het kind de rechtsingang van de ge-
schillenregeling van artikel 1:253a BW, gezien de huidige procespraktijk 
ten aanzien van gezagsgeschillen, worden verbeterd en, zo ja, hoe zou die 
verbetering eruit kunnen zien?

7 Ik verwijs hiervoor naar par. 4.2.
8 Vlaardingerbroek e.a. 2020.
9 De Rechtspraak, Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF), 

Procesreglement Omgang en Gezag, maart 2021.
10 Vgl. bijv. Rb. Oost-Brabant 27 februari 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1439. 
11 Ackermans-Wijn 2012.

Content.indd   231Content.indd   231 29 Nov 2021   10:13:1329 Nov 2021   10:13:13



232

Publiek privaatrecht

1.3 Plan van aanpak

Met dit onderzoek wordt beoogd een meer diepgravende analyse te maken 
van de verschillende rechtsingangen (en de procedures die daarop volgen) 
vanuit procesrechtelijk oogpunt en vanuit het oogpunt van het belang van 
het kind. De inzichten die daarmee worden verworven, vormen de basis 
voor het doen van verbetervoorstellen. Voor het analyseren van de rechts-
ingangen en het doen van verbetervoorstellen wordt het belang van het 
kind in het licht van die rechtsingangen als normatief kader gehanteerd. 
Die keuze ligt in de rede vanwege de centrale plaats van dat belang binnen 
de geschillenregeling. Aan de hand van het normatieve kader formuleer ik 
uitgangspunten waaraan de procedure ter zake van gezagsgeschillen idea-
liter voldoet.

Om tot de beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, bespreek ik 
in paragraaf 2 (voor een beter begrip van de materie) eerst wat de geschil-
lenregeling van artikel 1:253a BW inhoudt. In paragraaf 3 onderzoek ik 
de invulling en betekenis van het belang van het kind, aan de hand waar-
van uitgangspunten worden opgesteld waaraan de rechtsingang ter zake 
van gezagsgeschillen mijns inziens moet voldoen. Daarmee wordt het in 
de onderzoeksvraag besloten liggende normatieve kader geëxpliciteerd.12 
In paragraaf 4 onderzoek ik welke rechtsingangen de (advocaten van de) 
ouders hanteren om hun geschil aan de rechtbank voor te leggen, beoordeel 
ik die rechtsingangen op hun merites en weeg ik die routes tegen elkaar 
af. Daarbij gebruik ik de eerder opgestelde uitgangspunten. De kennis die 
daarmee wordt verkregen, is relevant, omdat daaruit voortvloeit in hoe-
verre de rechter in het kader van de verschillende rechtsingangen daad-
werkelijk een beslissing kan nemen die het belang van het kind dient. In 
paragraaf 5 volgt een evaluatie en formuleer ik verbetervoorstellen.

2 Wat houdt de geschillenregeling in?

In artikel 1:253a BW is de geschillenregeling opgenomen. Op grond van 
die regeling kunnen geschillen die rijzen in het kader van de gezamenlijke 
uitoefening van het gezag door de ouders over het minderjarige kind aan 
de rechtbank worden voorgelegd. Hiervoor gaf ik aan dat deze regeling 
(vrijwel) uitsluitend betekenis heeft tijdens en na een (echt)scheiding.13 Sinds 

12 Vgl. M. Snel 2017, p. 753.
13 Wel is het zo dat de regeling inzake gezagsgeschillen ook van toepassing is 

op ouders die niet gehuwd of als partner geregistreerd zijn geweest. Daarbij 
moet wel nog het volgende worden opgemerkt. Op hen rust in beginsel ook de 
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1998 is wettelijk verankerd dat de ouders na (echt)scheiding gezamenlijk 
het gezag over de minderjarige kinderen blijven uitoefenen.14 Dat betekent 
dat de ouders het gezag in samenspraak uitoefenen. De geschillenregeling 
heeft tot doel te bewerkstelligen dat de ouders niet in een patstelling terecht-
komen: de rechtbank moet het pleit tussen de ouders kunnen beslechten. 
Bij de oordeelsvorming over de kwestie en de uiteindelijke beslissing is het 
belang van het kind leidend, zo volgt uit artikel 1:253a lid 1 BW. Daarbij 
staat conflictvermijding zo veel mogelijk voorop: de rechter zal eerst pro-
beren de ouders (alsnog) op één lijn te krijgen. Daartoe kan de rechter een 
bemiddelaar inzetten, zoals een mediator of de Raad voor de Kinderbe-
scherming.15 Lukt het niet om de ouders op één lijn te krijgen, dan beslist de 
rechter en vormt deze zich eigenhandig een oordeel over wat het belang van 
het kind vereist. Daarbij mag hij afwijken van de visie(s) van de ouder(s).16

Om het een en ander tastbaar te maken, geef ik een voorbeeld. Stel dat 
de ene ouder met het kind wil verhuizen en de andere ouder het daarmee 
niet eens is. Dan kan aan de rechtbank vervangende toestemming worden 
gevraagd om met het kind te verhuizen. Ook kan door de ouder die het niet 
eens is met de verhuizing, aan de rechtbank worden gevraagd de andere 

verplichting een ouderschapsplan op te stellen als bedoeld in art. 815 Rv (zie 
art. 1:247a BW). Als de ouders dat ouderschapsplan nog niet hebben opgesteld, 
maar zij leggen wél een geschil aan de rechtbank voor, kan de rechter de zaak 
ambtshalve aanhouden. De rechter ziet daarvan af als het belang van het kind 
dat vergt.

14 Wet van 30 oktober 1997, Stb. 1997, 506 (zie art. 1:251 lid 2 BW). Dat volgt 
(bijv.) uit art. 1:251a BW, waarin de constante lijn van jurisprudentie van de 
Hoge Raad dienaangaande is gecodificeerd, te weten HR 10 september 1999, 
ECLI:NL:HR:1999:ZC2963, NJ 2000/20, m.nt. S.F.M. Wortmann (Geza
menlijk gezag of eenhoofdig gezag na scheiding I); HR 15 december 2000, 
ECLI:NL:HR:2000:AA9402, NJ 2001/123, m.nt. S.F.M. Wortmann (Ge
zamenlijk gezag of eenhoofdig gezag na scheiding II); HR 19 april 2002, 
ECLI:NL:HR:2002:AD9143, NJ 2002/458 (Gezamenlijk gezag of eenhoofdig 
gezag na scheiding III). Zie voor na de codificatie HR 9 juli 2010, ECLI:NL: 
HR:2010:BM4301, NJ 2010/437, m.nt. S.F.M. Wortmann (Nietnakoming 
omgangsregeling grond voor gezagswijziging?).

15 Vlaardingerbroek e.a. 2020.
16 Dat vormt een uitzondering op de gebondenheid van de rechter aan de grenzen 

van de rechtsstrijd. Wel zal de rechter de ouders in de gelegenheid moeten stel-
len zich uit te laten over zijn van de visies van de ouders afwijkende beslissing, 
waarvan hij ook in de uitspraak blijk zal moeten geven. In dat kader moet nog 
worden opgemerkt dat het de ouders vrijstaat gezamenlijk alsnog een andere 
beslissing te nemen. Vgl. HR 19 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6246, 
NJ 2008/51, m.nt. S.F.M. Wortmann; Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 
1I 2020/328.
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ouder te verbieden met het kind te verhuizen. Die situatie zal zich voordoen 
als de verhuizende ouder de verhuizing feitelijk voltrekt, ondanks het ont-
breken van de instemming van de andere ouder. Volledigheidshalve merk ik 
op dat de geschillenregeling uiteraard niet beperkt is tot geschillen omtrent 
verhuizingen. Die geschillen beslaan wél een aanzienlijk deel van de gezags-
geschillen, daar het gaat om ruim een kwart van de op rechtspraak.nl gepu-
bliceerde uitspraken inzake gezagsgeschillen.17

3 Het belang van het kind: uitgangspunten ter waarborging 
van het belang van het kind in gezagsgeschilprocedures

3.1 Inleiding

Het belang van het kind loopt als een rode draad door artikel 1:253a BW18 
en vormt het normatieve kader dat in dit onderzoek besloten ligt. Het 
waarborgen van de belangen van het kind wordt door de wetgever mede als 
overheidstaak aangemerkt.19 Het belang van het kind is als rechtsbeginsel 
ook verankerd in de artikelen 3 IVRK, 8 EVRM en 24 lid 2 EU-Handvest. 
Uit die verdragsbepalingen vloeit voort dat het belang van het kind een 
eerste overweging dient te zijn bij alle maatregelen die het kind betreffen. 
Uit het feit dat het gaat om ‘een eerste overweging’ volgt dat het belang van 
het kind niet het enige rechtens relevante belang is. Uit de jurisprudentie 
van de Hoge Raad blijkt dan ook dat ook de belangen van de ouders rele-
vant zijn.20 Die belangen zijn echter nauw met de belangen van het kind 
verweven,21 in die zin dat het wegen van de belangen van de ouders plaats-
vindt in het licht van het belang van het kind.22

17 Antokolskaia e.a. 2019, p. 39.
18 Niet alleen in art. 1:253a BW is het begrip ‘belang van het kind’ een kernbegrip, 

het begrip ‘belang van het kind’ is een sleutelbegrip in het familie- en jeugdrecht. 
19 Kamerstukken II 2004/05, 30145, nr. 3 (MvT), p. 3-4.
20 HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5901, r.o. 3.3, NJ 2008/414, m.nt. 

S.F.M. Wortmann (Verhuizing naar Zwitserland). Die uitspraak is bevestigd in 
2017, zie HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:487, NJ 2017/148, r.o. 3.3.2-
3.3.3. 

21 Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1I 2020/305.
22 De ouders van het kind vormen (met name in de jonge levensjaren) de meest 

wezenlijke bron van ‘sociaal kapitaal’, het waarborgen van dat sociale kapitaal 
is in het belang van de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Zie: Hendriks 
e.a. 2019, p. 52.
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3.2 Hoe wordt het belang van het kind in algemene zin 
gebruikt?

Om meer te weten te komen over de invulling van het belang van het kind, 
is het van belang om stil te staan bij de vraag op welke wijzen het belang 
van het kind wordt gebruikt. Het belang van het kind is in de eerste plaats 
een algemeen regulerend beginsel.23 Dat houdt in dat de ouders, wetgever 
en rechter (moeten) handelen met het oog op de vervulling van de opdracht 
tot opvoeding en verzorging. Ten tweede benadrukt het begrip de rechtspo-
sitie van de ouders. Aan het begrip ligt immers ten grondslag dat de ouders 
voor (de verzorging en opvoeding van) het kind verantwoordelijk zijn, dat 
het kind bij zijn ouders opgroeit en dat de ouders over hem het gezag uit-
oefenen.24 In de derde plaats is het belang van het kind correctief van aard: 
het belang van het kind dient als leidraad ter correctie van een onwenselijke 
uitkomst die ontstaat in het concrete geval door toepassing van andere wet-
telijke vereisten.25

In materiële zin is het belang van het kind als het ware een ‘interpretatie-
beginsel’ en gaat het in de kern om de vraag welke beslissing in de concrete 
omstandigheden van het geval het meest wenselijk is met het oog op de 
rechten en ontwikkelingskansen van het kind.26 In formele/procedurele zin 
noopt het belang van het kind tot het waarborgen dat zijn belang daad-
werkelijk in de besluitvorming betrokken kan worden en wordt.27 Daaruit 
vloeit voort dat de aanpak van een geschil voldoende op het kind moet zijn 
gefocust, waarbij de impact op dat belang wordt meegewogen.

Deze bijdrage gaat over het waarborgen van het belang van het kind in het 
kader van de rechtsingangen ter zake van gezagsgeschillen. Dat raakt (met 
name) het belang van het kind in formele/procedurele zin. De keuze voor 
een bepaalde rechtsingang bepaalt welke procedure wordt gevolgd. Om te 
kunnen beoordelen of met een bepaalde rechtsingang het belang van het 
kind voldoende wordt gediend, is het van belang om te bezien welke uit-
gangspunten aan een gezagsgeschilprocedure ten grondslag zouden moeten 
liggen. Met andere woorden, welke uitgangspunten moeten in het licht van 

23 Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1I 2020/305.
24 Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1I 2020/306.
25 Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1I 2020/306.
26 Staatscommissie Herijking Ouderschap (SHO) 2016, p. 26; Freeman 2007, 

p. 5-6. 
27 Staatscommissie Herijking Ouderschap (SHO) 2016, p. 27-28.
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het belang van het kind aan een gezagsgeschilprocedure ten grondslag lig-
gen? Daarop ziet het normatieve kader dat ik hierna uitwerk.

Dat kader baseer ik enerzijds op de bedoeling van de wetgever met de Wet 
voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, omdat tijdens de parle-
mentaire behandeling van die wet artikel 1:253a BW uitgebreid is bespro-
ken, met inbegrip van de zeswekentermijn. Anderzijds baseer ik dat kader 
op onderzoeksresultaten uit eerder empirisch onderzoek naar de knelpun-
ten bij en oorzaken van conflictscheidingen.28 Niet ieder gezagsgeschil 
speelt in de context van een conflictscheiding, maar binnen die context 
kunnen wel relevante knelpunten worden geconstateerd in het kader van 
het waarborgen van het belang van het kind binnen juridische procedures 
en derhalve binnen gezagsgeschillen. Hierna beschrijf ik eerst de hiervoor 
bedoelde bedoeling van de wetgever en onderzoeksresultaten (par. 3.3). 
Daarna formuleer ik de uitgangspunten (par. 3.4).

3.3 De bedoeling van de wetgever en eerdere onderzoeks
resultaten

De wetgever heeft aan de invoering van de Wet voortgezet ouderschap en 
zorgvuldige scheiding onder meer de volgende in dit kader relevante (nor-
matieve) overwegingen ten grondslag gelegd.29 Omgang met beide ouders 
wordt, in het licht van de ontwikkeling van het kind, in het belang van het 
kind geacht.30 Voorts blijkt uit de parlementaire behandeling de overtui-
ging van de wetgever dat conflicten met betrekking tot de kinderen zo veel 
mogelijk moeten worden voorkomen en vermeden.31 In dat kader wordt 

28 De bedoeling is om zowel te kijken naar de bron van de regeling als naar de 
uitwerking ervan. Conflictscheidingen vormen een bedreiging voor de  gezonde 
ontwikkeling van de kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat 
het voor de ontwikkeling van het kind gunstig is om ná de scheiding met bei-
de ouders een goede relatie te hebben. Dát staat bij een conflictscheiding op 
losse schroeven. De overheid speelt op dit vlak (ook) een belangrijke rol. Als 
de  ouders namelijk onvoldoende in staat zijn hun kind te beschermen, is de 
overheid daartoe verplicht op grond van bijvoorbeeld art. 8 EVRM. Zie voor 
literatuur Spruijt 2009, p. 41; Fabricius 2007, p. 195-205; Lamb 2018, p. 16-25; 
Huls e.a., 2020; Spruijt & Kormos 2010, p. 79; Duivenvoorde 2021, p. 121.

29 Wet van 27 november 2008, Stb. 2008, 500. 
30 Kamerstukken II 2004/05, 30145, nr. 3 (MvT), p. 6. Daarbij moet wel worden 

opgemerkt dat tijdelijk geen omgang met een ouder in het belang van het kind 
kan zijn. Die mogelijkheid biedt de wettelijke regeling dan ook. Zie ook de toe-
lichting in Kamerstukken II 2005/06, 30145, nr. 6 (NV II), p. 2.

31 Kamerstukken II 2004/05, 30145, nr. 3 (MvT), p. 1-2.
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in de memorie van antwoord nogmaals benadrukt dat voortdurende con-
flicten doorgaans een negatieve invloed hebben op kinderen.32 De wetgever 
hecht er belang aan dat de mening van het kind wordt gerespecteerd.33 
De gespannen situatie die kan ontstaan tijdens de echtscheidingsprocedure, 
mag er niet toe leiden dat het belang van het kind uit het oog wordt ver-
loren.34 Het kind mag niet gevangen raken in de procedure of knel komen 
te zitten tussen de ouders, want dat belemmert de ontwikkeling van het 
kind.35 Het beperken van de lengte van het conflict (en het voorkomen dat 
de echtscheiding uitloopt in een conflictscheiding) is gelet op het belang van 
het kind wenselijk.36

De Kinderombudsman heeft betoogd dat in conflictscheidingen het belang 
van het kind door de ouders oneigenlijk wordt gebruikt, omdat ouders 
slechts stellen in het belang van hun kind te handelen, terwijl zij ondertus-
sen voornamelijk hun eigen belang dienen.37 Vanwege de samenhang tussen 
de conflictscheiding en het procederen voor de rechter, is het interessant 
te bezien welke knelpunten worden ervaren in het kader van de juridische 
procedure. In dat kader is het recente onderzoek van Ter Voert c.s. van 
belang.38 Opgemerkt wordt dat de toegang tot juridische procedures te een-
voudig is, met name in de gevallen waarin (een der) partijen in aanmerking 
(komt) komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, hetgeen ertoe kan leiden 
dat men ‘eindeloos’ blijft procederen.39 Het feit dat het gezamenlijk gezag 
het uitgangspunt is, wordt door de betrokken partijen als bron van conflic-
ten aangemerkt.40

32 Kamerstukken I 2007/08, 30145, C, p. 16; zie ook Kamerstukken I 2008/09, 
30145, E, p. 3 (NMVA I).

33 Kamerstukken II 2004/05, 30145, nr. 3 (MvT), p. 7. Daarbij moet worden op-
gemerkt dat de rechter (in beginsel) verplicht is kinderen van 12 jaar of ouder te 
horen (art. 809 Rv). De rechter is daartoe niet verplicht als het kind de leeftijd 
van 12 jaren nog niet heeft bereikt. 

34 Kamerstukken II 2004/05, 30145, nr. 3 (MvT), p. 9.
35 Kamerstukken II 2004/05, 30145, nr. 3 (MvT), p. 3; zie ook Kamerstukken I 

2007/08, 30145, C, p. 9 (MvA I).
36 Kamerstukken I 2013/14, 30145, J, p. 1-3.
37 De Kinderombudsman 2014, p. 33. De Kinderombudsman spreekt van het ge-

bruik door de ouders van het belang van het kind als ‘holle frase’.
38 Ter Voert e.a. 2019, p. 192-199.
39 Zie Ter Voert e.a. 2019, p. 196.
40 Daarbij moet worden opgemerkt dat daarover ook tegenovergestelde visies be-

staan. Zie ook Merz e.a., 2007, p. 6-8; Spruijt 2009, p. 14-25; De Bruijn 2018; 
Tomassen-Van der Lans 2015.
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Voorts worden de wijze van samenwerking tussen juridische instanties en 
hulpverlening en, in het verlengde daarvan, te weinig deskundigheid van de 
hulpverlening (waaronder de Raad voor de Kinderbescherming) genoemd.41 
Met name wordt geconstateerd dat in het rechtssysteem onvoldoende 
ruimte bestaat voor psychosociale begeleiding en emotionele processen van 
ouders en hun kinderen. Ten slotte wordt geconstateerd dat de (veelvuldige) 
betrokkenheid van advocaten escalerend kan werken, met name omdat het 
belang van het kind uit het oog wordt verloren.42 Daarbij wordt de lange 
duur van de procedures in het bijzonder als knelpunt aangemerkt.43 Juri-
dische procedures worden met die kennis in het achterhoofd ook ingezet 
ter beslechting van de strijd óm de kinderen,44 wat in paragraaf 4 nader 
aan bod komt.

3.4 Normatief kader: de uitgangspunten

Uit het voorgaande leid ik af dat het belang van het kind vereist dat de pro-
cedure waarin een gezagsgeschil wordt beslecht, wordt vormgegeven aan 
de hand van de volgende uitgangspunten:

1. Het belang van het kind staat daadwerkelijk centraal en kan grondig 
worden gewogen.

Dat het belang van het kind centraal moet staan, volgt reeds uit de hiervoor 
aangehaalde verdragsbepalingen. Voorts komt dit uitgangspunt tegemoet 
aan de constatering van de Kinderombudsman: het belang van het kind 
mag niet oneigenlijk worden gebruikt.45 Het feit dat dat belang centraal 
staat, is op zichzelf niet voldoende. Zolang dat belang niet grondig kan 
worden gewogen, kan het belang van het kind een ‘lege huls’ zijn.

2. De behandeling van het geschil staat in het teken van conflictoplossing 
en conflictvermijding.

Dit uitgangspunt is ingegeven door de overtuiging dat conflicten met betrek-
king tot het kind een negatieve invloed hebben op het kind.46 Voorts is het 

41 Ter Voert e.a., 2019, p. 197.
42 Ter Voert e.a., 2019, p. 197.
43 Ter Voert e.a., 2019, p. 197-199.
44 Ter Voert e.a., 2019, p. 197-198.
45 De Kinderombudsman 2014, p. 33. Zie ook Kamerstukken II 2004/05, 30145, 

nr. 3 (MvT), p. 9.
46 Zie Ter Voert e.a., 2019, p. 197-199; Kamerstukken I 2013/14, 30145, J, p. 1-3.
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als uitgangspunt ten grondslag gelegd aan de Wet voortgezet ouderschap 
en zorgvuldige scheiding.47

3. De procedure biedt ruimte om te inventariseren welke (niet-juridische) 
begeleiding in het belang van het kind wenselijk is en sluit op die bege-
leiding aan.

Dit uitgangspunt is ingegeven door de constatering dat het rechtssysteem 
onvoldoende ruimte lijkt te bieden voor de niet-juridische begeleiding van 
het kind (en de ouders).48 De deskundigheid van de hulpverlening blijkt ook 
een heikel punt. Aan dat knelpunt kan echter met het optimaliseren van de 
procedure voor de rechter als zodanig niet tegemoet worden gekomen. Wél 
kan de aansluiting op die hulpverlening worden geoptimaliseerd, wat in 
ieder geval een stap in de goede richting kan zijn.

4. Voorkomen moet worden dat conflicten voortduren, doordat zij ener-
zijds niet snel genoeg op zitting worden behandeld en over het algemeen 
genomen lang duren, en anderzijds doordat het conflict in meerdere pro-
cedures wordt beslecht.

Dit uitgangspunt is gebaseerd op de overtuiging dat hoe langer het conflict 
duurt, hoe gemakkelijker het belang van het kind in de knel kan komen.49 
Daarnaast wordt het gegeven dat procedures lang duren vanuit proces- 
tactisch oogpunt gebruikt om de strijd óm de kinderen te beslechten.50 
In die situatie staat het belang van het kind niet meer centraal. Voorts kan 
de veelvuldige betrokkenheid van advocaten escalerend werken.51

4 De rechtsingangen en procespraktijk ten aanzien van 
gezagsgeschillen nader bekeken

4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt de procespraktijk inzake gezagsgeschillen nader 
tegen het licht gehouden. Ter zake van die geschillen wordt voor verschil-
lende rechtsingangen gekozen. Belangrijk is om stil te staan bij de vraag 

47 Zie bijv. Kamerstukken I 2007/08, 30145, C, p. 16; zie ook Kamerstukken I 
2008/09, 30145, E, p. 3 (NMVA I).

48 Zie Ter Voert e.a., 2019, p. 194-196.
49 Ter Voert e.a. 2019, p. 197-199.
50 Ter Voert e.a. 2019, p. 197-198.
51 Ter Voert e.a. 2019, p. 197.
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of met die rechtsingangen de belangen van het kind voldoende worden 
gediend. Ik bekijk hoe die verschillende rechtsingangen zich tot elkaar ver-
houden en leg ze langs de in de vorige paragraaf geformuleerde uitgangs-
punten.

Uit de jurisprudentie blijkt dat ten aanzien van gezagsgeschillen drie rechts-
ingangen worden gebruikt. De meest voor de hand liggende rechtsingang is 
de bodemprocedure op grond van artikel 1:253a BW, die bij verzoekschrift 
wordt ingeleid. Die rechtsingang bespreek ik in paragraaf 4.2. De tweede 
rechtsingang hangt nauw samen met de bodemprocedure en bestaat uit de 
combinatie van de bodemprocedure op grond van artikel 1:253a BW met 
een verzoek om een voorlopige voorziening op de voet van analogische toe-
passing van artikel 223 Rv. De derde rechtsingang is het kort geding dat bij 
dagvaarding wordt ingeleid. Omdat de laatste twee rechtsingangen allebei 
in de kern een voorlopige voorziening betreffen, bespreek ik die rechts-
ingangen gezamenlijk in paragraaf 4.3.

4.2 Voldoet de bodemprocedure aan de vier uitgangspunten?

Uit artikel 1:253a lid 1 BW volgt dat een verzoekschriftprocedure de 
 geëigende weg is om een gezagsgeschil te beslechten. In dat artikellid is 
opgenomen dat het geschil op verzoek aan de rechtbank wordt voorge-
legd. Het gaat om een bodemprocedure, waarin een uitvoerige behande-
ling van de kwestie en een uitvoerige afweging van de betrokken belangen 
mogelijk zijn en centraal staan. Het belang van het kind kan om die reden 
in beginsel grondig worden gewogen. De bodemprocedure is ook geschikt 
om te  inventariseren welke begeleiding nodig is en sluit in beginsel aan op 
de verdere begeleiding, nu uit het wettelijk kader volgt dat de rechtbank 
een adviesorgaan kan inschakelen.52 Ook volgt uit het wettelijk kader dat 
de bodemprocedure ex artikel 1:253a BW in het teken staat van conflict-
oplossing. Echter, ter zake van het vierde uitgangspunt (het voorkomen dat 
conflicten voortduren) bestaat een probleem.

De zeswekentermijn
Dat probleem ziet op de termijn waarbinnen het belang van het kind daad-
werkelijk ter zitting wordt afgewogen (en waarbinnen een beslissing van de 
rechtbank volgt). Artikel 1:253a lid 6 BW schrijft voor dat de rechtbank 
het verzoek binnen zes weken behandelt.53 In de literatuur is men het erover 

52 Vlaardingerbroek e.a. 2020, par. 9.2.1B.
53 Uit het Procesreglement Omgang en Gezag volgt dat de rechtbanken een op-

roepingstermijn van drie weken zouden moeten hanteren, zie: De Rechtspraak, 
Procesreglement Gezag en Omgang, maart 2021, www.rechtspraak.nl. 

Content.indd   240Content.indd   240 29 Nov 2021   10:13:1429 Nov 2021   10:13:14



241

VIII  De rechtsingang(en) ter zake van gezagsgeschillen

eens dat uit de door de wetgever gegeven termijn van zes weken voort-
vloeit dat een gezagsgeschil voortvarend moet worden behandeld. Men is 
het echter oneens over wat nu precies binnen die termijn moet gebeuren.54 
Punselie stelt dat artikel 1:253a lid 6 BW niet met zich brengt dat de beslis-
sing ook daadwerkelijk binnen zes weken moet zijn genomen.55 Vlaardin-
gerbroek c.s. lijkt dat in twijfel te trekken, maar noemt (net als Punselie) 
ook de mogelijkheid dat de zeswekentermijn zo moet worden gelezen dat 
binnen zes weken na indiening van het verzoek de behandeling van de zaak 
ter zitting moet zijn aangevangen.56 Tijdens de parlementaire behandeling 
is de zeswekentermijn ter sprake gekomen. In de memorie van antwoord 
wordt met enige nadruk vermeld dat de zeswekentermijn niet betekent dat 
de rechter binnen die termijn (eind)uitspraak moet doen: hij moet (slechts) 
met de behandeling van de zaak (ter zitting) binnen die termijn zijn begon-
nen.57 Dat de (eind)beslissing niet binnen zes weken moet zijn genomen, ligt 
daarmee in de rede.58

Aangenomen kan daarom worden dat de rechtbank de kwestie binnen zes 
weken ter zitting moet behandelen.59 Dat neemt echter niet weg dat de ter-

54 Vlaardingerbroek e.a. 2020, par. 9.2.1B; Punselie, in: GS Personen en familie
recht, art. 1:253a BW, aant. 7 (online, bijgewerkt tot 1 maart 2021).

55 Punselie, in: GS Personen en familierecht, art. 1:253a BW, aant. 7 (online, 
bijgewerkt tot 1 maart 2021).

56 Vlaardingerbroek e.a. 2020, par. 9.2.1B; Punselie, in: GS Personen en familie
recht, art. 1:253a BW, aant. 7 (online, bijgewerkt tot 1 maart 2021).

57 Kamerstukken I 2007/08, 30145, C, p. 16. Wat onder ‘begonnen’ exact wordt 
verstaan, wordt niet duidelijk. 

58 Tussen het moment van indienen van het verzoekschrift en de datum van de 
uitspraak zitten overigens gemiddeld zeventien à achttien weken, dat wil zeg-
gen: áls de zaak daadwerkelijk (ter zitting) kan worden afgedaan. Het komt re-
gelmatig voor dat de zaak níet ter zitting kan worden afgedaan. In die gevallen 
gaan partijen een hulpverleningstraject in. Dat traject is verschillend ingekleed/
georganiseerd bij de rechtbanken. Uit de praktijk blijkt dat de zaken die het 
hulpverleningstraject ingaan, uiteindelijk verzanden. Het hulpverleningstraject 
houdt namelijk in dat er een onderzoek wordt gedaan op grond waarvan wordt 
geadviseerd. Dat advies luidt in veel gevallen dat ‘nadere ondersteuning dan 
wel hulpverlening’ nodig is. Dat gehele traject duurt in de praktijk zó lang dat 
uiteindelijk de zaak bij de rechtbank wordt ingetrokken (of het verzoek wordt 
gewijzigd). De zaken die worden ingetrokken, komen (uiteraard) nooit voor 
(eind)beschikking. Dat ligt anders bij een kort geding dat bij dagvaarding wordt 
ingeleid: in die zaken weten partijen zeker dat er wordt beslist op het geschil. 

59 Ik merk op deze plaats nog op dat het niet voor de hand ligt dat de zesweken-
termijn zo wordt gelezen dat de rechtbank slechts binnen zes weken moet zijn 
begonnen met het agenderingsproces van de mondelinge behandeling. Die op-
vatting wordt in de literatuur niet vertegenwoordigd en ligt daarnaast niet in de 
rede, nu in de memorie van antwoord wordt geïmpliceerd dat de rechter binnen 
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mijn van zes weken (gemiddeld genomen) niet wordt gehaald, zoals blijkt 
uit de in de jaren 2017 tot en met 2019 op rechtspraak.nl gepubliceerde 
jurisprudentie.60 Er zitten tussen het moment van indienen van het verzoek-
schrift en de behandeling ter zitting gemiddeld veertien à vijftien weken. 
Daarbij merk ik op dat de verschillen tussen de individuele geschillen groot 
zijn en dat een mondelinge behandeling op een termijn van twintig weken 
na indiening van het verzoekschrift geen uitzondering is.61 Dat leidt bij de 
betrokken partijen tot onzekerheid, waardoor regelmatig wordt gekozen 
voor een kort geding. Daarop kom ik in paragraaf 4.3 terug. Eerst ga ik in 
op de meer precieze invulling van de termijn van zes weken. Met ‘het gege-
ven’ dat de zitting binnen zes weken moet plaatsvinden, is mijns inziens 
namelijk nog niet gezegd wat precies binnen die termijn moet gebeuren. De 
precieze invulling van die termijn bepaalt (mede) de mate waarin aan de 
vier hiervoor geformuleerde uitgangspunten kan worden voldaan.

Mijns inziens moet de zitting binnen die termijn plaatsvinden én moet bin-
nen die termijn duidelijk zijn hoe het verloop van de procedure er (waar-
schijnlijk) zal uitzien, waarbij rekening wordt gehouden met wat het belang 
van het kind vereist. Ten eerste strookt die visie met de bedoeling van de 
wetgever. De invoeging van de termijn van zes weken staat blijkens de 
memorie van antwoord in het teken van conflicthantering en conflictver-
mijding (zie uitgangspunt twee).62 Er is geprobeerd tegemoet te komen aan 
de kritiek dat gezagsgeschillen te lang duren waardoor conflicten vererge-
ren, waarbij wordt opgemerkt dat voortdurende conflicten op kinderen een 
negatieve invloed hebben (zie uitgangspunt vier).63 Het aanpakken van het 
conflict zal eenvoudiger zijn als sneller (ter zitting) naar het conflict wordt 
gekeken. Het tweede en vierde uitgangspunt liggen in die zin in elkaars 
verlengde.

Ten tweede vereisen gezagsgeschillen maatwerk: het hangt van de con-
crete omstandigheden van het geval af welke handelingen nodig zijn om 

die termijn de kwestie ter zitting behandelt, zie Kamerstukken I 2007/08, 
30145, C, p. 15-16 (MvA I).

60 Ik heb 2019 als meest recente jaar aangehouden om er zeker van te zijn dat door 
de Covid-19 pandemie geen vertekend beeld kan ontstaan.

61 Zie bijv. Rb. Oost-Brabant 22 februari 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1104; 
Rb. Limburg 17 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8080. In sommige ge-
vallen duurt het langer dan een halfjaar na indiening van het verzoekschrift 
voordat de (definitieve) inhoudelijke mondelinge behandeling van de kwestie 
plaatsvindt, Rb. Rotterdam 25 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10296.

62 Kamerstukken I 2007/08, 30145, C, p. 15-16.
63 Kamerstukken I 2007/08, 30145, C, p. 15-16 (MvA I).
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het geschil te beslechten. Vanwege de mogelijke betrokkenheid van een 
adviesorgaan is het van belang dat in het voorportaal van het geschil 
wordt bepaald of en welke betrokkenheid is vereist en wat er gedurende die 
betrokkenheid gaat gebeuren (zie uitgangspunt drie).64 Als in het voorpor-
taal van het geschil duidelijk is hoe het verdere inhoudelijke verloop van de 
procedure eruit zal zien, is daarmee voorts in ieder geval een deel van de 
onzekerheid bij partijen weggenomen.65

Ten derde wijzen ook de artikelen 6 en 8 EVRM mijns inziens in de rich-
ting van een dergelijke lezing van de termijn van zes weken. Als niet in 
het voorportaal van het geschil wordt bekeken welke stappen nodig zijn 
om het geschil op te lossen, kan dat leiden tot een feitelijke beslechting 
van het geschil. In dit kader kom ik terug op de eerdere opmerking over 
het gebruikmaken van de lengte van een procedure ter beslechting van de 
strijd óm de kinderen. Ter illustratie daarvan dienen de vorengenoemde 
geschillen waarin de ene ouder zonder toestemming van de andere ouder de 
verhuizing feitelijk heeft voltrokken en de kwestie vervolgens door de recht-
bank op zitting wordt behandeld en er, kort gezegd, wordt geoordeeld dat 
terugverhuizen te bezwaarlijk is voor het kind. Uit eerder jurisprudentie-
onderzoek is gebleken dat die situatie zich in net iets meer dan de helft van 
die gevallen voordoet.66 In deze gevallen wordt het geschil feitelijk (mede) 
beslist doordat al ís verhuisd. Dat staat op gespannen voet met de artike-
len 6 en 8 EVRM, omdat uit die artikelen voortvloeit dat op de overheid/
rechtbank de positieve verplichting rust om met ‘exceptionele ijver’ te werk 
te gaan om een dergelijke feitelijke beslechting van de kwestie te voorko-
men.67 Voorts moet worden opgemerkt dat in deze gevallen slechts achteraf 
een beoordeling van het belang van het kind in het kader van de verhuizing 
heeft plaatsgevonden: die verhuizing is niet op voorhand aan dat belang 
getoetst. Dat betekent dat (ook) het eerste uitgangspunt, waaruit volgt dat 

64 Vgl. Kamerstukken I 2007/08, 30145, C, p. 16 (MvA I); zie ook: Punselie, in: 
GS Personen en familierecht, art. 1:253a BW, aant. 7 (online, bijgewerkt tot 
1 maart 2021). Zie ook Kamerstukken I 2013/14, 30145, J, p. 1-3.

65 Dit raakt aan het idee achter de regierechter. Vergelijk in dat kader de  positieve 
onderzoeksbevindingen ter zake van de ‘pilot preventie vechtscheidingen en 
 pilot regierechter echtscheidingen’, zie: Antokolskaia e.a. 2016, p. 107-109.

66 Christoph 2020, p. 59.
67 EHRM 18 januari 2007, ECLI:NL:XX:2007:BA5143, r.o. 32, NJ 2007/607, 

NTM/NJCMBulletin 2007/6, m.nt. M.R. Bruning (Kaplan). Die positieve ver-
plichting rust met name op de overheid als de verhouding tussen het kind en de 
ouder(s) op het spel staat. Zie ook Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1I 
2020/331.
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het belang van het kind daadwerkelijk grondig wordt gewogen en centraal 
staat, in de knel komt.

4.3 Voorlopige voorzieningen

4.3.1 Het incident ex artikel 223 Rv

Vanwege de combinatie van enerzijds het urgente karakter van gezags-
geschillen en anderzijds de wetenschap van de lange behandelingstijd van 
een bodemprocedure en de onzekerheid over de termijn waarbinnen het 
geschil op zitting wordt behandeld, worden regelmatig voorlopige voorzie-
ningenprocedures ingezet.

Ten eerste wordt gebruikgemaakt van een verzoek om een voorlopige 
voorziening in de bodemprocedure op grond van analogische toepassing 
van artikel 223 Rv. Artikel 223 Rv behelst een incidentele vordering die 
oorspronkelijk niet is geschreven voor toepassing in de verzoekschriftpro-
cedure. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat artikel 223 Rv van over-
eenkomstige toepassing is op die procedure.68 Op grond van dit wetsartikel 
kan aan de rechtbank een voorlopige voorziening die samenhangt met de 
bodemzaak worden verzocht. Vanuit proces-tactisch oogpunt wordt dit 
wetsartikel nog weleens ingezet om de behandeling van de gehele zaak in 
tijd naar voren te halen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat uit de 
praktijk blijkt dat een apart kort geding op snellere en eenvoudigere wijze 
tot een behandeling van de zaak leidt.69 Ter zake van de beoordelingsmaat-
staf bestaan geen noemenswaardige verschillen met het kort geding.70 Op 
dat kort geding ga ik eerst in, daarna neem ik de proef op de som ter zake 
van de voorlopige voorzieningenprocedures.

68 HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533, NJ 2016/261, m.nt. W.D.H. 
Asser; HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2624, NJ 2017/397. Deze regel 
lijdt echter uitzondering als het gaat om de specifieke voorlopige voorzieningen 
in echtscheidingszaken waarin de artikelen 821 tot en met 826 Rv voorzien. Zie 
HR 31 augustus 2018, ECLI:NL:HR:2018:1414, NJ 2018/411, m.nt. S.F.M. 
Wortmann.

69 Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 223 Rv, aant. 12 (online, bij-
gewerkt tot 1 augustus 2019). Opgemerkt wordt dat rechtbanken vaak niet zijn 
bedacht op een incident ex art. 223 Rv, waardoor de kwestie niet per definitie 
sneller wordt behandeld dan een bodemzaak. 

70 Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 223 Rv, aant. 11 (online, bij-
gewerkt tot 1 augustus 2019).
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4.3.2 Het kort geding

Ten tweede wordt gebruikgemaakt van het kort geding dat bij dagvaarding 
wordt ingeleid. Het aanspannen van een kort geding impliceert dat de visies 
van beide ouders zodanig diametraal tegenover elkaar staan dat een snelle 
beslissing niet kán uitblijven.71 Zoals ik hierna zal toelichten, is het geen 
gegeven dat een gezagsgeschil zich leent voor behandeling in kort geding. 
Eerst sta ik echter stil bij de vraag of een gezagsgeschil wel door de kort-
gedingrechter kan worden ontvangen.

Bestaat er een rechtsingang?
Dat er een rechtsingang bestaat bij de civiele kortgedingrechter kan mijns 
inziens worden aangenomen, hoewel dat niet zonder meer evident is. In 
dat kader moet allereerst worden opgemerkt dat het uitgangspunt in het 
familieprocesrecht is dat alle procedures op grond van Boek 1 BW wor-
den ingeleid met een verzoekschrift.72 Voorts kan uit de uitspraak You
nan/Van Lennep van de Hoge Raad worden afgeleid dat het bestaan van 
een bijzondere rechtsingang om een voorlopige voorziening te verkrijgen in 
het familierecht met zich kan brengen dat de eisende partij in kort geding 
niet-ontvankelijk is.73 Op zichzelf betekent dat echter niet dat de kort-
gedingrechter om die redenen niet over de kwestie kan oordelen.

Dat men bij de kortgedingrechter in beginsel terecht kan in elke situatie op 
het gebied van het civiele recht is wenselijk vanuit een praktisch oogpunt 
en vanuit het oogpunt van rechtsbescherming.74 Dat zou anders kunnen 
zijn als de bodemprocedure ex artikel 1:253a BW exclusief zou zijn voorge-
schreven, waardoor alleen die rechtsingang kan worden gebruikt. Echter, 
om de weg naar de kortgedingrechter daadwerkelijk af te sluiten, moeten 
partijen een met het civiele kort geding vergelijkbare voorlopige voorziening 
kunnen verkrijgen op grond van die exclusieve rechtsingang. Ook al zou de 
regeling inzake gezagsgeschillen exclusief zijn bedoeld, dan nog geldt dat 
die regeling niet op zichzelf voorziet in een voorlopige voorziening. Het 
enkele feit dat binnen de bodemprocedure door middel van overeenkom-
stige toepassing van artikel 223 Rv een voorlopige voorziening kan worden 
verkregen, doet niet af aan de mogelijkheid voor partijen om zich tot de 

71 Ackermans-Wijn 2012, p. 4.
72 Doek, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, titel 6 Rv, aant. 3.a (online: bijge-

werkt tot 14 mei 2012).
73 HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2549, NJ 2002/6, m.nt. J. de Boer 

(Younan/Van Lennep).
74 Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/49.
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kortgedingrechter te wenden.75 De belangen die met een gezagsgeschil zijn 
gemoeid en het urgente karakter dat aan een gezagsgeschil verbonden kan 
zijn, wijzen eveneens in de richting van het bestaan van een rechtsingang 
bij de kortgedingrechter.

Is de kwestie geschikt voor behandeling in kort geding?
De vraag of een gezagsgeschil zich leent voor behandeling in kort geding 
is lastiger te beantwoorden. Daartoe schets ik eerst op welke gronden kan 
worden gezegd dat een kwestie zich niet leent voor behandeling in kort 
geding.

Artikel 256 Rv bepaalt dat de voorziening wordt geweigerd als de voorzie-
ningenrechter van oordeel is dat de zaak ongeschikt is om in kort geding te 
worden beslist. Om twee redenen kan dat het geval zijn: (i) het betreft een 
voorziening die in kort geding niet kan worden gegeven of (ii) de kwestie 
kan in kort geding niet toereikend worden beoordeeld. Voorzieningen die 
in kort geding niet kunnen worden gegeven zijn declaratoire uitspraken76 
en constitutieve uitspraken.77 Het enkele feit dat de voorziening feitelijk 
onomkeerbare gevolgen heeft, maakt niet dat de voorziening in kort geding 
niet kan worden gegeven.78 Een belangrijke begrenzing is gelegen in het 
feit dat de voorziening een grondslag in een geschreven of ongeschreven 
rechtsregel moet hebben.79 De voorziening mag niet alleen zijn gebaseerd 
op een zuivere belangenafweging, omdat dat een (grote) mate van wille-
keur impliceert. Met name in de relationele sfeer, in geschillen waarin het 

75 Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/49.
76 Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/144. Dit wordt als een duidelijke en vaste 

regel aangenomen. Dat een declaratoire uitspraak in kort geding niet kan wor-
den gegeven is ook logisch: in kort geding wordt een voorlopige voorziening 
gegeven en wordt geen rechtsverhouding vastgesteld. Een declaratoire uitspraak 
zou – bij gebrek aan gezag van gewijsde – ook een ‘lege huls’ zijn. Daarbij moet 
wel worden opgemerkt dat sommige auteurs menen dat wél ruimte is voor een 
declaratoir in kort geding, zie bijv. Snijders, Klaassen & Meijer 2017.

77 Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/145. Een uitzondering daarop is (uiter-
aard) de opheffing van een beslag. Een voorname reden tegen het geven van een 
constitutieve uitspraak in kort geding is gelegen in de rechtszekerheid. Nu de 
bodemrechter niet is gebonden aan de uitspraak in kort geding (en vanwege de 
slechts summiere beoordeling in kort geding), is te verwachten dat te vaak een 
wijziging in de rechtstoestand zal optreden. Betoogd wordt evenwel dat er niet 
dermate klemmende redenen bestaan om constitutieve uitspraken categorisch 
uit te sluiten. 

78 Zie bijv. HR 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1079, r.o. 3.3, NJ 2011/552, 
m.nt. A.L.M. Keirse (Huijnen & Kerste/Volksbelang).

79 Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/21.
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voornamelijk gaat om emotionele belangen, zal hierin een belemmering 
kunnen worden gevonden.80 De reden dat de kwestie in kort geding niet 
toereikend kan worden beoordeeld, kan gelegen zijn in het feit dat de zaak 
juridisch te complex is81 of dat het gezien de summiere beoordeling van 
de zaak niet mogelijk is een verantwoorde beslissing te nemen, omdat te 
weinig inzicht in de kwestie bestaat dan wel de gevolgen onvoldoende zijn 
te overzien.82 Het is (uiteraard) wel mogelijk om bij de beoordeling in kort 
geding de belangen van derden te betrekken.83

Hierna spits ik het voorgaande toe op gezagsgeschillen. Daartoe heb ik de 
87 op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken in kort geding over de peri-
ode 2011 tot heden vastgesteld bestudeerd.84 Hierna bespreek ik omwille 
van de leesbaarheid specifieke casusposities.85 Daarbij merk ik op dat het 
procesrechtelijke beoordelingskader algemeen, en dus niet slechts in die 
specifieke casusposities, toepasbaar is.

Dat in de vraag of de kwestie zich voor behandeling in kort geding leent 
een belemmering kan zijn gelegen, illustreert een oordeel van het hof Den 
Haag.86 Het hof oordeelde in hoger beroep over de uitspraak van de recht-
bank Rotterdam op grond waarvan de vrouw in kort geding vervangende 
toestemming had gekregen om met het kind naar Spanje te verhuizen. Het 

80 Vgl. Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/22.
81 HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9609, NJ 2003/589, m.nt. J.B.M. 

Vranken.
82 HR 8 januari 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB4098, NJ 1965/162, m.nt. P.H. 

Smits (ETBI/Behangselpapierfabrikanten).
83 Blaauw 2002, par. 1.3.2.2; Daarbij gaat het zowel om belangen van derden die 

rechtstreeks bij de desbetreffende rechtsbetrekking zijn betrokken als om der-
den die daarbij rechtstreeks belang hebben, zie ook Asser Procesrecht/Boone-
kamp 6 2020/138.

84 Die tijdspanne geeft een gevarieerd beeld van de rechtspraak. De jurisprudentie 
heb ik gevonden door op www.rechtspraak.nl te zoeken op ‘1:253a BW’ en door 
daarna de volgende filters te gebruiken: ‘na 01-01-2011’, ‘Hoger beroep kort 
geding’, ‘Kort geding’, ‘Voorlopige voorziening’ en ‘Voorlopige voorziening+ 
bodemzaak’. Daaruit kwamen 87 uitspraken voort. De via deze weg gevonden 
jurisprudentie heb ik gecombineerd met de Kronieken Omgang en Gezag die in 
het tijdschrift FJR worden gepubliceerd en van commentaar worden voorzien, 
althans in een bredere context worden geplaatst. 

85 De te bespreken casusposities heb ik gekozen, omdat in deze casusposities de 
procesrechtelijke moeilijkheden goed worden geïllustreerd. Daarnaast werd in 
deze zaken in meer en mindere mate expliciet stilgestaan bij de relatie met de 
procedure ex art. 1:253a BW. 

86 Hof Den Haag 14 augustus 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2692, r.o. 11-17; zie 
ook Pieters 2019, p. 181.
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hof oordeelde dat de kortgedingrechter uitermate terughoudend moet zijn 
met het verlenen van een dergelijke vervangende toestemming bij wijze van 
ordemaatregel. In deze zaak werd een nog verdergaande mate van terug-
houdendheid vereist, omdat reeds een uitspraak in een bodemprocedure 
was gegeven. In die procedure had de rechter – na een daartoe strekkend 
advies van de Raad voor de Kinderbescherming – het verzoek van de vrouw 
afgewezen. Het hof betrok daarbij ook dat het verlenen van vervangende 
toestemming in kort geding vérgaande gevolgen heeft voor het hele gezin en 
dat die toestemming ertoe kan leiden dat definitieve gevolgen ontstaan (en 
gevolgen die niet goed zijn te overzien). Het terugdraaien van de toestem-
ming kan voorts naar het oordeel van het hof nogal belastend zijn voor het 
minderjarige kind. Deze overwegingen leidden ertoe dat het hof oordeelde 
dat het kort geding zich niet leent voor een toereikende afweging van de 
belangen van het minderjarige kind en de ouders. Daarbij kan vervangende 
toestemming om te verhuizen niet worden aangemerkt als een voorlopige 
voorziening.87

Opmerkelijk is nog dat het hof ten overvloede overwoog dat de vrouw 
 simpelweg een procedure ex artikel 1:253a BW had kunnen afwachten, 
gezien de ‘relatief korte duur’ van die procedure. Dat een procedure ex arti-
kel 1:253a BW de aangewezen route is, daarvoor valt wel wat te zeggen.88 
Echter, de opmerking over de duur van die procedures is minder eenvoudig 
te plaatsen, omdat daar nu juist een probleem ligt: er bestaat onzekerheid 
over de termijn waarbinnen het geschil op zitting moet worden behandeld 
(hetgeen iets anders is dan de duur van de gehele procedure) en die termijn 
blijkt substantieel langer te zijn dan het wettelijke uitgangspunt.

In schril contrast met de hiervoor besproken uitspraak staat een uitspraak 
van de rechtbank Haarlem.89 Het ging in die zaak om een verhuizing van 
de moeder met de kinderen naar Bonaire, omdat de moeder daar een 
arbeidsbetrekking kon krijgen die voor haar – in de woorden van de kort-
gedingrechter – van eminent belang was. Uit de uitspraak blijkt dat moeder 
had aangevoerd dat de aanvang van een (behandeling in de) bodemproce-
dure te lang op zich zou laten wachten, waardoor het voeren van díe proce-
dure niet in de rede lag. Omdat de moeder de reis al had geboekt, werd een 
spoedeisend belang aanwezig geacht. De kortgedingrechter overwoog dat 

87 Zie ook hof Arnhem-Leeuwarden 26 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5933.
88 Een in kort geding verleende vervangende toestemming komt ten slotte neer op 

een constitutieve uitspraak.
89 Rb. Haarlem 21 maart 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BW3808, r.o. 5.1-5.7.
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hoe dan ook de bodemprocedure en de kortgedingprocedure op grond van 
hetzelfde toetsingskader zullen worden beoordeeld.

Uit deze uitspraak blijkt niet dat is stilgestaan bij de vraag of een verhuizing 
nog wel een voorlopige ordemaatregel is, hoewel de verhuistoestemming 
‘bij wege van voorlopige voorziening’ werd verleend. Bij deze uitspraak 
kunnen twee kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats betekent 
het feit dat aan dezelfde criteria wordt getoetst nog niet dat die toetsing ook 
met dezelfde grondigheid plaatsvindt. In de tweede plaats illustreert deze 
uitspraak dat ook meespeelt welke uitkomst pragmatisch en daadkrachtig 
is: men wíl het geschil graag beslechten.

In de zojuist aangehaalde uitspraken ging het om het in kort geding verle-
nen van vervangende toestemming om met het kind te verhuizen. Wat heeft 
echter te gelden in de spiegelbeeldige situatie waarin de ene ouder dreigt 
met de noorderzon te vertrekken (of al is vertrokken) en de achterblijvende 
ouder in kort geding een verbod daartoe90 of een veroordeling om terug te 
verhuizen vordert?91

In die situatie wordt in wezen handhaving gevorderd van de situatie zoals 
die (rechtens) is. Het bezwaar dat een toewijzing in kort geding zal neer-
komen op een constitutieve uitspraak, bestaat mijns inziens in die situatie 
niet, omdat de rechter tussen partijen geen nieuwe rechtstoestand schept. 
Echter, of sprake is van een ordemaatregel hangt ook af van het antwoord 
op de vraag of de voorlopige voorziening een tijdelijk karakter heeft. Om 
de uitspraak een tijdelijk karakter te geven, wordt het verbod in veel geval-
len gegeven totdat de bodemrechter heeft beslist.92 Als sprake is van een 
veroordeling tot terugverhuizen, is een tijdelijk karakter mijns inziens iets 
lastiger te construeren. Toegegeven, ook in dat geval kan de uitspraak zijn 
gekoppeld aan een uitspraak in een latere bodemzaak, maar díe bodem-
zaak zal aanhangig moeten worden gemaakt door de andere partij.

Dat met het tijdelijke karakter van de maatregel ook wel losjes wordt 
omgegaan, illustreert het volgende voorbeeld. De kortgedingrechter van 
de rechtbank Oost-Brabant overwoog in het kader van een terugverhui-
zing simpelweg dat ook ingeval van een in kort geding gegeven bevel daar-
toe sprake is van een tijdelijk karakter, omdat de ouders alsnog in overleg 

90 Rb. Limburg 30 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:5950 (en in hoger beroep zie 
hof ’s-Hertogenbosch 3 november 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3427).

91 Vgl. Rb. Oost-Brabant 27 februari 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1439. 
92 Ackermans-Wijn 2012, p. 3.
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dienen te treden over de gevolgen van de beëindiging van hun relatie, 
waaronder begrepen de verhuizing.93 De uitspraak heeft in dat geval niet 
intrinsiek een tijdelijk karakter. De tijdelijkheid hangt af van het handelen 
van partijen ná het wijzen van de uitspraak. Om die reden lijkt sprake te 
zijn van een doelredenering. Als de tijdelijkheid van de maatregel wordt 
ingegeven door het feit dat partijen achteraf anders kunnen overeenkomen, 
zijn slechts weinig civielrechtelijke uitspraken definitief, terwijl een gezags-
geschil nu juist impliceert dat de ouders er samen níet uitkomen.

4.4 Het incident ex artikel 223 Rv en het kort geding in het 
licht van de vier uitgangspunten

Uit het voorgaande volgt dat vanuit een procesrechtelijke invalshoek aan de 
geschiktheid van het kort geding ter zake van gezagsgeschillen kan worden 
getwijfeld. Datzelfde beeld ontstaat als het kort geding langs de vier hier-
voor geformuleerde uitgangspunten wordt gelegd.

Het kort geding staat op gespannen voet met het eerste uitgangspunt: de 
procedure is (tamelijk) ongeschikt om een grondig afgewogen beslissing te 
verkrijgen, omdat een summiere beoordeling centraal staat. Om die reden 
kan ook worden betwijfeld of het belang van het kind daadwerkelijk cen-
traal staat en of afdoende kan worden geïnventariseerd welke begeleiding 
voor het kind wenselijk is (uitgangspunt twee). In ieder geval is in het kort 
geding geen plaats voor de betrokkenheid van een adviesorgaan.94 Anders 
dan het geval is met de bodemprocedure, lijkt van het kort geding dat bij 
dagvaarding wordt ingeleid, te kunnen worden gezegd dat wordt voldaan 
aan het vierde uitgangspunt. Er wordt tenslotte een snelle beslissing op het 

93 Rb. Oost-Brabant 22 januari 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:313, r.o. 4.8. 
94 Daarbij merk ik wel op dat de Raad voor de Kinderbescherming ook in kort ge-

ding ter zitting aanwezig is. Echter, de kortgedingrechter móet uitspraak doen 
als een der partijen daarom vraagt en juist om een snelle uitspraak te verkrijgen 
wordt het kort geding aangespannen. Omdat de kortgedingrechter uitspraak 
doet, is er voor de Raad voor de Kinderbescherming geen mogelijkheid meer 
om een raadsonderzoek op te starten: de zaak is ten slotte in de desbetreffende 
instantie afgedaan, waardoor er niets meer is om nog nader te beslissen waar-
aan het raadsonderzoek ten grondslag kan worden gelegd. In de bodemzaak ligt 
een en ander genuanceerder. Ter zake van bodemprocedures ex art. 1:253a BW 
staat het de rechtbank vrij de zaak ambtshalve aan te houden als de rechtbank 
van oordeel is dat bijvoorbeeld een raadsonderzoek nodig is om een in het be-
lang van het kind afgewogen beslissing te kunnen nemen. In de bodemzaak is 
de rechtbank dus niet gebonden aan de wens van een der partijen om (meteen) 
uitspraak te doen. 
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geschil bewerkstelligd én het geschil wordt op zeer korte termijn ter zitting 
behandeld.

Het kort geding heeft echter ook een keerzijde. Het kort geding kan feite-
lijk bijdragen aan de (verdere) escalatie van het geschil, niet alleen omdat 
door middel van het kort geding op de ouders en de kinderen meer druk 
komt te staan (het kort geding is een soort hogedrukpan), maar ook omdat 
meerdere procedures moeten worden gevoerd, gezien het tijdelijke karakter 
van de gegeven voorziening.95 Dat probleem bestaat in mindere mate ter 
zake van een incident ex artikel 223 Rv, enerzijds omdat de behandeling 
van de voorlopige voorziening samen kán vallen met de behandeling van de 
bodemzaak en anderzijds omdat de behandeling van het geschil plaatsvindt 
in dezelfde procedure door dezelfde rechter.96 Het feit dat een voorlopige 
voorziening op de voet van artikel 223 Rv wordt verzocht, kan derhalve 
meebrengen dat de zaak wél sneller ter zitting wordt behandeld, maar dat 
een beslissing op dat verzoek niet meer nodig is omdat ook het bodem-
geschil al is behandeld.

Vanuit het uitgangspunt van conflictoplossing is het feit dat een kort geding 
wordt gevoerd en mogelijk wordt gemaakt echter wel te begrijpen. Als die 
rechtsingang aan de ouders wordt ontnomen, kan daarmee op zichzelf het 
belang van het kind worden ontkend. Zou de kortgedingrechter namelijk 
bijvoorbeeld in een verhuisgeschil iedere voorziening in de vorm van een 
verbod om te verhuizen weigeren, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat in 
een latere bodemzaak wordt geoordeeld dat terugverhuizen niet meer in het 
belang van het kind is, bijvoorbeeld omdat het kind gebaat is bij stabiliteit. 
In dat geval zou dan impliciet verhuistoestemming zijn gegeven door wei-
gering van de voorziening in kort geding, zónder dat de belangen van het 
kind daadwerkelijk zijn gewogen: het feitelijk verstrijken van de tijd kan 
dan ‘verhuistoestemming’ opleveren.

5 Conclusie: aanpassing van de rechtsingang in de 
geschillenregeling?

In deze bijdrage staat de volgende onderzoeksvraag centraal: moet in het 
licht van het belang van het kind de rechtsingang van de geschillenregeling 
van artikel 1:253a BW, gezien de huidige procespraktijk ten aanzien van 

95 Zie Ackermans-Wijn 2012, p. 4.
96 Vgl. Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 223 Rv, aant. 12 (online, 

bijgewerkt tot 1 augustus 2019).
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gezagsgeschillen, worden verbeterd en, zo ja, hoe zou die verbetering eruit 
kunnen zien?

Als de rechtsingangen die worden gebruikt ter zake van de beslechting van 
gezagsgeschillen langs de hiervoor geformuleerde uitgangspunten worden 
gelegd, ontstaat het beeld van een patstelling. Dat licht ik toe. De bodem-
procedure ex artikel 1:253a BW is de meest geschikte rechtsingang in het 
licht van de eerste drie uitgangspunten. Het belang van het kind staat in die 
procedure zonder meer centraal en dat belang kan grondig worden afge-
wogen. Ook is de bodemprocedure geschikt om te kunnen inventariseren 
welke begeleiding in het belang van het kind wenselijk is en de bodem-
procedure biedt de mogelijkheid om op die begeleiding aan te sluiten. De 
procedure staat weliswaar in het teken van conflictoplossing en conflict-
vermijding, maar daadwerkelijke conflictoplossing en -vermijding worden 
bemoeilijkt door het feit dat de bodemprocedure in de hand werkt dat het 
conflict verergert door het voortduren ervan.

Door de wetgever is weliswaar de termijn van zes weken opgenomen, maar 
gebleken is dat enerzijds onduidelijk is waarop die termijn ziet en dat ander-
zijds die termijn niet wordt nageleefd. De onzekerheid over die termijn en 
het urgente karakter van gezagsgeschillen maken dat ouders de minder 
geschikte rechtsingang van het kort geding kiezen. De kortgedingrechter 
bevindt zich in een spagaat. In kort geding kan het belang van het kind niet 
grondig worden beoordeeld en gewogen en het kort geding kan bijdragen 
aan de verdere escalatie van het conflict. Echter, met ‘niets doen’ wordt het 
belang van het kind genegeerd. Kortom, er bestaat aanleiding om op basis 
van het bovenstaande over aanpassing van de rechtsingang ter zake van 
gezagsgeschillen na te denken.

Ik acht het niet zinvol om in de wet of het procesreglement te verankeren 
welke uitleg aan de zeswekentermijn moet worden gegeven. Ouders heb-
ben tenslotte geen invloed op de naleving van die termijn, terwijl zij wel 
invloed hebben op welke rechtsingang zij kiezen. Duidelijkheid omtrent de 
uitleg van de termijn zal mijns inziens niet zorgen voor een oplossing van 
het probleem. Voorts acht ik het niet aannemelijk dat differentiëren naar 
gelang de spoedeisendheid van het geschil voldoende soelaas zal bieden. 
Een dergelijke regeling zou op het eerste gezicht wel duidelijkheid kunnen 
geven, maar roept zonder twijfel afbakeningsvraagstukken op die óók door 
de rechter zullen moeten worden beslecht.

Een betere inspiratiebron voor verbetering biedt de bodemprocedure waarin 
een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv wordt verzocht. Vanwege de 
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samenhang met de bodemprocedure kleven aan het incident ex artikel 223 
Rv minder bezwaren dan aan het kort geding. Echter, de praktijk leert 
dat een verzoek om een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv nauwe-
lijks leidt tot een eerdere beslissing, althans een kort geding levert hoe dan 
ook een snellere beslissing op. Voorts snijdt het feit dat aan de ouders een 
voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv ten dienste staat de weg van het 
kort geding niet af. Met de aanwijzing dat een verzoek om een voorlopige 
voorziening ex artikel 223 Rv in combinatie met een bodemprocedure in 
het licht van het waarborgen van het belang van het kind geschikter zou 
kunnen zijn, lijkt het probleem derhalve niet te kunnen worden verholpen.

Wél zou mijns inziens een oplossing kunnen worden gezocht in het binnen 
artikel 1:253a BW creëren van een exclusieve regeling om een voorlopige 
voorziening te verzoeken die samenhangt met de bodemprocedure. Dát zou 
de weg naar het kort geding kunnen afsluiten. Daarbij komt dat met die 
regeling wordt gewaarborgd, althans zou moeten worden gewaarborgd, dat 
voldoende samenhang bestaat met de bodemprocedure, waardoor enerzijds 
de aansluiting naar de vereiste begeleiding dichterbij is en anderzijds binnen 
dezelfde procedure maatwerk kan worden geboden in het belang van het 
kind. Als ter zitting (die gezien het urgente karakter van het verzoek om de 
voorlopige voorziening even snel moet kunnen worden ingepland als een 
klassiek kort geding) blijkt dat het belang van het kind snel actie vereist, 
dan kan meteen worden geschakeld naar de bodemprocedure, terwijl in het 
klassieke kort geding die mogelijkheid niet bestaat.

Vanuit de praktijk klinkt voorts de volgende gedachte. Als een gezagsgeschil 
op het niveau van de griffie wat betreft de agendering wordt behandeld ‘als 
ware het een kort geding’, heeft dat tot gevolg dat de zaak op aanzienlijk 
kortere termijn kan worden geagendeerd. Daarbij zou dan kunnen worden 
bewerkstelligd dat al op het moment van het aanhangig maken van de zaak 
betrokkenheid ontstaat van de Raad voor de Kinderbescherming, zodat 
de Raad daadwerkelijk in het voorportaal van het geschil betrokken is en 
over de zaak meedenkt. Dat zou enerzijds de advisering van de Raad ten 
goede kunnen komen en anderzijds de wachttijd kunnen verkorten, omdat 
niet pas eerst ter zitting wordt beoordeeld of een raadsonderzoek nodig is. 
In het ideale geval heeft de Raad zich dan reeds vóór de zitting reeds een 
beeld van de zaak gevormd en al kunnen bijdragen aan de oplossing van het 
geschil. Hiermee wordt echter niet de rechtsingang bij de kortgedingrechter 
afgesloten.
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IX Een vergoeding voor de inspanningen van een 
draagmoeder: recht of risico?
De vergoedbaarheid van inspanning bij draagmoederschap 
bekeken vanuit EVRM-perspectief

Pien Salomons

Hoe kan het dat eiceldonatrices (traject = twee weken) gecompenseerd 
mogen worden voor de door hen geleverde inspanning, maar draagmoe
ders (traject = negen maanden) niet? Onlangs is in Nederland een concept
wetsvoorstel gepubliceerd waarin wordt bepaald dat het niet is toegestaan 
een vergoeding ter compensatie van inspanningen en ongemakken te beta
len aan draagmoeders. Een dergelijke vergoeding mag wel worden betaald 
aan eiceldonatrices. Is dit onderscheid te verenigen met het recht van 
wensouders op eerbiediging van het privé, familie en gezins leven (art. 8 
EVRM) en het verbod op discriminatie (art. 14 EVRM)? In dit hoofdstuk 
concludeer ik dat van schending van het eerstgenoemde recht geen sprake 
is. Het onderscheid komt wel gevaarlijk dicht bij schending van het verbod 
op discriminatie.

1 Inleiding

In Nederland is het verboden op te treden als bemiddelaar tussen een wens-
ouder of wensouders en een draagmoeder of openbaar te maken dat je 
op zoek bent naar een wensouder of draagmoeder (art. 151b Sr). Naast 
dit verbod bestaat op dit moment geen wettelijke regeling omtrent draag-
moederschap. Eind 2016 heeft de Staatscommissie Herijking Ouderschap 
(SHO) advies uitgebracht over onder meer de wenselijkheid van een derge-
lijke regeling.1 Naar aanleiding van dat advies is door de Ministers voor 
Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een con-
ceptwetsvoorstel gepubliceerd waarin draagmoederschap van een wet-
telijk kader wordt voorzien.2 De aanbeveling van de SHO om naast een 

1 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016. 
2 Zie het conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming van 

24  april 2020, https://internetconsultatie.nl/kinddraagmoederschapenafstam 
ming, zoals reeds aangekondigd per kabinetsbrief van 12 juli 2019 (Kamerstuk
ken II 2018/19, 33836, nr. 45, hierna: conceptwetsvoorstel kind, draagmoeder-
schap en afstamming).
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vergoeding voor (on)kosten een algemene vergoeding aan de draagmoeder 
mogelijk te maken, is niet in het conceptwetsvoorstel overgenomen.3 In het 
wetsvoorstel wordt enkel over de vergoedbaarheid van (on)kosten gespro-
ken.4 In de toelichting van een hiermee samenhangend conceptwetsvoorstel 
wordt nader uitgewerkt welke kosten aan een draagmoeder vergoed mogen 
worden.5 Het zal zijn toegestaan ‘redelijke kosten’ te vergoeden die ‘samen-
hangen met het zijn van draagmoeder’.6 Daaronder worden onder meer 
verstaan de kosten van zwangerschapskleding en medische kosten die niet 
verzekerd worden.7

De beslissing om voorbij te gaan aan de aanbeveling om een algemene ver-
goeding mogelijk te maken, wordt niet expliciet gemotiveerd. Wel wordt 
in meer algemene zin aangegeven dat ‘specifieke risico’s zijn verbonden 
aan betalingen aan de draagmoeder die een redelijke vergoeding te boven 
gaan’.8 Onder ‘specifieke risico’s’ wordt verstaan het risico dat een kind 
wordt behandeld als handelswaar, alsook het risico op oneigenlijke druk op 
de draagmoeder (bijvoorbeeld uit armoede).9 Met de voorgestelde regeling 
wordt geprobeerd deze risico’s tot een minimum te beperken.

Eerstgenoemd risico speelt ook in het kader van sperma- en eiceldonatie.10 
Het is daarom verboden om commerciële handel te drijven met menselijke 
gameten (art. 5 lid 2 en art. 8 lid 2 Embryowet). Het compenseren van 
ongemakken die met eiceldonatie gepaard gaan, waaronder onder meer 
inspanning wordt verstaan, wordt in artikel 12 lid 1 van Richtlijn 2004/23/

3 De SHO stelt voor een algemene vergoeding van maximaal € 500 per maand 
mogelijk te maken, zie Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, aanbeve-
ling 55, p. 17. 

4 Zie het voorgestelde art. 1:215 lid 1 sub f BW in het conceptwetsvoorstel kind, 
draagmoederschap en afstamming en de MvT, p. 27. Voorgesteld wordt om bij 
algemene maatregel van bestuur vast te stellen ‘welke (on)kosten voor vergoe-
ding in aanmerking komen’.

5 Zie het conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling kinderkoop van 
24 april 2020, https://internetconsultatie.nl/strafbaarstellingkinderkoop, aan-
gekondigd per kabinetsbrief van 12 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 
33836, nr. 45, p. 4 (hierna: conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling 
kinderkoop).

6 Conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling kinderkoop, zie het voor-
gestelde art. 151d lid 3 Sr, p. 1.

7 Conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling kinderkoop, p. 3-4.
8 MvT conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, p. 7.
9 MvT conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, p. 7. 
10 ‘Sperma- en eiceldonorschap gezocht’, www.amc.nl (laatst geraadpleegd 26 juni 

2021); Kamerstukken II 2000/01, 27423, nr. 3, p. 16.
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EG11 echter expliciet genoemd als vergoedbare post.12 In de praktijk krij-
gen eiceldonatrices naast een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten 
ook een bedrag (variërend tussen € 680,- en € 900,-) ‘ter compensatie van 
inspanning’.13

Richtlijn 2004/23/EG geldt niet voor draagmoeders en in de voorgestelde 
regeling worden enkel werkelijk gemaakte kosten als vergoedbare posten 
genoemd.14 A contrario betekent dit voor draagmoeders dat inspannin-
gen en ongemakken niet voor vergoeding in aanmerking komen. Blijkbaar 
wordt dus een onderscheid gemaakt tussen inspanningen in het kader van 
donatie van gameten enerzijds en inspanningen in het kader van draag-
moederschap anderzijds. De eerste zijn vergoedbaar, de tweede niet. Beide 
technieken zijn voor bepaalde stellen nochtans noodzakelijk om een kind te 
krijgen dat genetisch afstamt van (een van) de wensouders.

Dat roept de vraag op waarom inspanningskosten wel mogen worden ver-
goed aan een eiceldonatrice, maar niet aan een draagmoeder. Is hier sprake 
van gelijke gevallen die gelijk behandeld moeten worden, of is er een ver-
schil tussen deze gevallen dat ongelijke behandeling rechtvaardigt? Speci-
fiek vanuit het perspectief van de wensouders – en dus niet vanuit dat van 
de draagmoeder – kan men zich afvragen of dit onderscheid te verenigen 
is met de artikelen 8 en 14 EVRM, gelet op de reproductieve rechten die 
volgens sommigen voortvloeien uit het recht op eerbiediging van het privé-, 
familie- en gezinsleven dat in artikel 8 EVRM is vastgelegd en gelet op het 
verbod op discriminatie dat in artikel 14 EVRM is neergelegd.15

11 Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 
2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, 
verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels 
en cellen (PbEU 2004, L 102).

12 Art. 12 lid 1 in verband met art. 3 sub a en punt 7 van de Preambule van Richt-
lijn 2004/23/EG. In art. 12 lid 1 staat dat lidstaten hun best moeten doen om 
‘vrijwillige, onbetaalde donaties (...) te verzekeren’. De compensatie die dono-
ren/donatrices mogen ontvangen om nog steeds van ‘onbetaalde donaties’ te 
kunnen spreken, mag onder andere zien op ‘ongemakken in verband met de 
donatie’.

13 NVOG & KLEM, ‘Modelreglement Embryowet’ 27 augustus 2018, p. 12; 
‘ Doneren van eicellen voor de eicelbank’, 2015, brochure Amsterdam UMC – 
CVV; Bos 2014, p. 1. 

14 Art. 2 lid 1 Richtlijn 2004/23/EG; Conceptwetsvoorstel en toelichting straf-
baarstelling kinderkoop, p. 3-4.

15 Eijkholt 2010, p. 138 en 145; Predescu 2019, p. 6.
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Dit brengt mij tot de volgende centrale onderzoeksvraag:

Is het onderscheid dat door de Nederlandse overheid wordt gemaakt tussen 
de vergoedbaarheid van inspanning in het kader van eiceldonatie enerzijds 
en inspanning in het kader van draagmoederschap anderzijds te verenigen 
met de artikelen 8 en 14 EVRM?

In dit hoofdstuk onderzoek ik aan de hand van interpretatief en norma-
tief onderzoek wat de reikwijdte is van artikel 8 EVRM in het kader van 
reproductieve rechten, meer in het bijzonder in het kader van een recht op 
afstamming (par. 2). Daarnaast onderzoek ik of het onderscheid tussen de 
vergoedbaarheid van inspanning in het kader van eiceldonatie enerzijds en 
draagmoederschap anderzijds binnen de beoordelingsvrijheid van de staat 
valt dan wel strijdig is met het verbod op discriminatie ex artikel 14 EVRM 
(par. 3). Deze bespreking wordt gevolgd door een discussie (par. 4) en een 
conclusie waarin ik tot een antwoord kom op de centrale onderzoeksvraag 
(par. 5).

Met een vergoeding voor inspanning van de draagmoeder wordt iets anders 
bedoeld dan een vergoeding voor de draagmoeder als beloning voor het 
dragen van het kind. Dit laatste is commercieel draagmoederschap en valt 
buiten het bestek van dit onderzoek. Adoptie en het onderscheid tussen 
hoog- en laagtechnologisch draagmoederschap blijven eveneens buiten 
beschouwing.16 In het onderzoek richt ik mij op genetische afstamming 
van wensouders. Met de term ‘wensouders’ wordt in dit hoofdstuk gedoeld 
op personen die voor het krijgen van een genetisch eigen kind zijn aan-
gewezen op kunstmatige voortplantingstechnieken, zoals homostellen en 
onvruchtbare heterostellen. Onder kunstmatige voortplantingstechnieken 
vallen draagmoederschap en gametendonatie.

2 De reikwijdte van artikel 8 EVRM

In deze paragraaf wordt de reikwijdte van artikel 8 EVRM besproken. Aller-
eerst wordt besproken hoe ver het recht op voortplanting strekt (par. 2.1), 
waarna in de volgende deelparagraaf wordt vastgesteld dat de Nederlandse 
situatie een beperking op dat recht oplevert (par. 2.2). Vervolgens komt 

16 Het verschil tussen hoog- en laagtechnologisch draagmoederschap zit hem in 
de persoon van wie de eicel wordt gebruikt. Bij laagtechnologisch draagmoe-
derschap wordt de eicel van de draagmoeder gebruikt, bij hoogtechnologisch 
draagmoederschap wordt gebruikgemaakt van de eicel van een eiceldonatrice 
niet zijnde de draagmoeder.
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aan de orde wanneer sprake is van een gerechtvaardigde beperking dan wel 
van een inbreuk op artikel 8 EVRM (par 2.3). Daarna wordt besproken of 
in de Nederlandse situatie sprake is van een gerechtvaardigde beperking of 
van een inbreuk op het recht op voortplanting (par. 2.4), gevolgd door een 
conclusie (par. 2.5).

2.1 Recht op voortplanting?

2.1.1 Wettelijk kader

Artikel 8 EVRM biedt een mensenrechtelijke grondslag voor het recht op 
eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. De functie van artikel 8 
EVRM is burgers beschermen tegen arbitrair opgelegde beperkingen op 
dit recht door de staat.17 Staten moeten er in beginsel voor zorgen dat bur-
gers hun rechten ‘praktisch en effectief’ kunnen uitoefenen.18 Als dat niet 
mogelijk is, is sprake van een beperking van het recht. In deze paragraaf 
onderzoek ik of een recht op afstamming binnen de reikwijdte valt van 
het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven ex artikel 8 
EVRM. Dat recht is ruim geformuleerd, waardoor antwoorden op vragen 
over de reikwijdte ervan veelal in de jurisprudentie en in de literatuur moe-
ten worden gezocht.19

2.1.2 Jurisprudentie

Uit de jurisprudentie blijkt dat er geen recht bestaat op het stichten van een 
gezin en in het verlengde daarvan ook geen recht op het krijgen van een 
kind.20 Het is dus niet aan de staat om te faciliteren dat wensouders daad-
werkelijk een kind krijgen. De keuze om al dan niet een kind te krijgen, valt 
wel onder de reikwijdte van artikel 8 EVRM en moet derhalve geëerbiedigd 
worden.21 Hetzelfde geldt voor de keuze voor het krijgen van een genetisch 

17 Scott 2018, p. 425; Lavrysen 2013, p. 162; EHRM 13 juni 1979, ECLI:CE: 
ECHR:1979:0613JUD000683374 (Marckx/België), r.o. 31.

18 Scott 2018, p. 425. 
19 Burbergs 2013, p. 315.
20 Puppinck & La Hougue 2017, p. 2; EHRM 24 januari 2017, ECLI:CE: 

ECHR:2017:0124JUD002535812 (Paradiso and Campanelli/Italy), r.o. 141; 
EHRM 22 januari 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0122JUD004354602 (E.B./
Frankrijk), r.o. 41.

21 Achmad 2018, p. 294; EHRM 10 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007: 
0410JUD000633905 (Evans/Verenigd Koninkrijk), r.o. 71-72; EHRM 
22  januari 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0122JUD004354602 (E.B./Frankrijk), 
r.o. 43; EHRM 27 augustus 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:0827JUD004647011 
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eigen kind.22 Dat blijkt onder meer uit de overweging van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens (verder: EHRM of Hof) in Dickson/Verenigd 
Koninkrijk:

‘(…) Article 8 is applicable to the applicants’ complaints in that the refusal 
of artificial insemination facilities concerned their private and family lives 
which notions incorporate the right to respect for their decision to become 
genetic parents (...).’23

Artikel 8 EVRM strekt dus mede tot eerbiediging van de keuze om ten 
behoeve van het krijgen van een genetisch eigen kind gebruik te maken van 
kunstmatige voortplantingstechnieken.24 Dit betekent niet dat de staat ver-
plicht is kunstmatige voortplantingstechnieken beschikbaar te stellen aan 
zijn burgers en het betekent evenmin dat de staat verplicht is deze technie-
ken toe te staan. Als de staat ervoor kiest deze technieken wel beschikbaar 
te stellen, dan mag de toegang tot deze technieken niet afhangen van arbi-
traire gronden; dat zou een inbreuk op artikel 8 EVRM opleveren, gelet op 
het tweede lid van dit artikel.25 In paragraaf 3 ga ik nader in op de vraag 
wanneer sprake is van discriminatie in dit verband.

2.1.3 Literatuur

In de literatuur is men het er in het algemeen over eens dat er geen recht 
op voortplanting bestaat.26 Over de vraag of uit artikel 8 EVRM andere 
reproductieve rechten voortvloeien, zijn de meningen verdeeld. Sommigen 

(Parillo/Italië), r.o. 174, in deze zaak oordeelt het EHRM dat het hierin niet 
gaat om ‘prospective parenthood’ en dat het dus niet gaat om een van de kern-
rechten van art. 8 EVRM. Hieruit kan worden afgeleid dat toekomstig ouder-
schap wel een kernrecht van art. 8 EVRM is. 

22 Eijkholt 2010, p. 138-140; EHRM 4 december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007: 
1204JUD004436204 (Dickson/Verenigd Koninkrijk); EHRM 10  april 2007, 
ECLI:CE:ECHR:2007:0410JUD000633905 (Evans/Verenigd Koninkrijk), 
r.o. 71; EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 
(S.H. e.a./Oostenrijk).

23 EHRM 4 december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204 
(Dickson/Verenigd Koninkrijk), r.o. 66; EHRM 10 april 2007, ECLI:CE: 
ECHR:2007:0410JUD000633905 (Evans/Verenigd Koninkrijk), r.o. 72. 

24 Zie Puppinck & La Hougue 2017, p. 2; EHRM 3 november 2011, ECLI:CE: 
ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 82.

25 Achmad 2018, p. 302-303; Eijkholt 2010, p. 141-142.
26 De Groot, Hoksbergen & Depuis 2019; Predescu 2019; Eijkholt 2010; Achmad 

2018; Burbergs 2013; Van der Schyff 2013, p. 69; Alexy 2002, p. 8, 47 en 210. 
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menen dat dit niet het geval is.27 Anderen zien daar in de jurisprudentie 
van het EHRM wel aanknopingspunten voor.28 Het merendeel van de 
auteurs is van mening dat uit artikel 8 EVRM het recht voortvloeit op 
eerbiediging van de keuze om een genetisch eigen kind te krijgen, zoals in 
paragraaf  2.1.2 beschreven.29 Hieronder wordt door hen mede verstaan 
het recht te worden beschermd tegen arbitraire ontzegging van de toegang 
tot kunstmatige voortplantingstechnieken door de staat als deze technie-
ken in de staat toegestaan zijn.30 Door anderen wordt echter het standpunt 
verdedigd dat er geen recht bestaat op toegang tot medische diensten die 
betrekking hebben op draagmoederschap.31 Artikel 8 EVRM zou volgens 
hen enkel rechten waarborgen die ontstaan vanaf het moment dat het kind 
verwekt dan wel geboren is.32

2.1.4 Verplichtingen voor de staat

Uit de literatuur en de relevante jurisprudentie blijkt dat uit artikel 8 
EVRM geen absoluut recht op het krijgen van een genetisch eigen kind 
voortvloeit.33 Wel mag worden aangenomen dat artikel 8 EVRM het recht 
omvat op eerbiediging van de keuze om een genetisch eigen kind te krijgen, 
alsook van de keuze om ten behoeve hiervan gebruik te maken van kunst-
matige voortplantingstechnieken, voor zover die zijn toegestaan. Dat bete-
kent dat de staat een dergelijke keuze in beginsel moet respecteren, tenzij 
een beperking van het recht op eerbiediging van de keuze gerechtvaardigd 
is. Van een beperking is sprake als het handelen of nalaten te handelen van 
de staat ertoe leidt dat de uitoefening van een recht wordt bemoeilijkt.34

Het recht op eerbiediging van de keuze om een genetisch eigen kind te 
 krijgen, kan positieve en negatieve verplichtingen voor de staat met zich 
brengen.35 Het tweede lid van artikel 8 EVRM is zo geformuleerd dat 

27 De Groot, Hoksbergen & Depuis 2019; Predescu 2019, p. 6.
28 Eijkholt 2010, p. 138 en 145; Achmad 2018, p. 301-303; Burbergs 2013, p. 326.
29 Eijkholt 2010, p. 141; Achmad 2018, p. 301-303; Burbergs 2013, p. 326.
30 Achmad 2018, p. 301-303; Burbergs 2013, p. 326.
31 Predescu 2019, p. 5.
32 Predescu 2019, p. 6.
33 EHRM 4 december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204 

(Dickson/Verenigd Koninkrijk), r.o. 66; EHRM 10 april 2007, ECLI: 
CE:ECHR:2007:0410JUD000633905 (Evans/Verenigd Koninkrijk), r.o. 72; 
EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. 
e.a./Oostenrijk), r.o. 82.

34 Lavrysen 2013, p. 167-168.
35 Lavrysen 2013, p. 163; EHRM 13 juni 1979, ECLI:CE:ECHR:1979: 

0613JUD000683374 (Marckx/België), r.o. 31.
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 hieruit de negatieve verplichting voor de staat voortvloeit zich te onthouden 
van inmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van privé-, 
familie- en gezinsleven, voor zover de inmenging leidt tot een ongerecht-
vaardigde beperking van dat recht. Inmenging van de staat levert dus niet 
per definitie een inbreuk op het recht op. Van inbreuk is pas sprake als de 
inmenging leidt tot een beperking die niet gerechtvaardigd is.

Positieve verplichtingen zijn over het algemeen verplichtingen op basis 
waarvan staten actie moeten ondernemen om de daadwerkelijke uit-
oefening van een recht te waarborgen.36 In het kader van artikel 8 EVRM 
houdt dit voor staten in dat zij een doeltreffend en toegankelijk middel aan 
burgers beschikbaar moeten stellen waarmee zij in staat gesteld worden 
om het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven ook daad-
werkelijk uit te oefenen.37 Hierbij kan worden gedacht aan het beschikbaar 
stellen van financiële steun aan degenen die voor de daadwerkelijke uit-
oefening van dat recht ontoereikende middelen hebben.38 Er bestaat geen 
algemene theorie waarmee kan worden bepaald welke positieve en nega-
tieve verplichtingen de staat precies heeft; die kunnen van geval tot geval 
verschillen.39

Staten hebben een zekere beoordelingsmarge waarbinnen zij vrij zijn te 
bepalen met welke maatregelen zij aan hun verplichtingen voldoen. Zij 
moeten in het kader van artikel 8 EVRM volgens het EHRM in ieder geval 
rekening houden met de waarde van de betrokken belangen en zij moeten 
zich afvragen of ‘fundamentele waarden’ of ‘essentiële aspecten’ van het 
privéleven in het geding zijn.40 Als hiervan sprake is, zullen deze moeten 
worden betrokken bij de vaststelling van de inhoud van de positieve ver-
plichtingen. Het EHRM heeft de keuze om een genetisch eigen kind te krij-
gen al eens een ‘particularly important facet of an individual’s existence or 
identity’ genoemd.41

36 Lavrysen 2013, p. 162.
37 Eijkholt 2010, p. 142; EHRM 16 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010: 

1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 245.
38 Eijkholt 2010, p. 142.
39 EHRM 24 september 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0924JUD000541003 

( Tysiąc/Polen), r.o. 112.
40 Scott 2018, p. 4; EHRM 16 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010: 

1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 248.
41 EHRM 4 december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204 (Dick

son/Verenigd Koninkrijk), r.o. 78; Eijkholt 2010, p. 139.
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Hoewel niet duidelijk is hoeveel gewicht moet worden toegekend aan het 
belang dat wensouders hebben bij het maken van de keuze een genetisch 
eigen kind te krijgen, zullen staten hier in ieder geval rekening mee moeten 
houden bij de vaststelling van hun verplichtingen. Het is aan de staat om 
een billijk evenwicht te vinden tussen de met elkaar strijdige publieke en 
private belangen.42 Als het zojuist genoemde belang van wensouders niet is 
meegewogen door de staat bij de vaststelling van zijn verplichtingen, vol-
doet de staat per definitie niet aan zijn verplichting en schendt hij artikel 8 
EVRM.43 Hierna bespreek ik of de voorgestelde regeling omtrent draag-
moederschap een beperking inhoudt op het uit artikel 8 EVRM voort-
vloeiende recht op eerbiediging van de keuze om een genetisch eigen kind 
te krijgen.

2.2 De Nederlandse situatie: beperking van artikel 8 EVRM

In Nederland komen inspanningen en ongemakken in het kader van draag-
moederschap, zoals eerder besproken, niet voor vergoeding in aanmerking. 
Inspanningen en ongemakken in het kader van eiceldonatie worden daar-
entegen wel expliciet erkend als vergoedbare kostenpost.44 Met een vergoe-
ding voor deze aspecten van de donatie wordt de donatrice niet beloond 
voor haar donatie, maar wordt zij gecompenseerd voor de inspanningen en 
ongemakken die gepaard gaan met de door haar geboden hulp.

Er is onderzoek gedaan naar de redenen die vrouwen hadden om een eicel te 
doneren.45 Deze vrouwen ontvingen allen een vaste vergoeding (€ 900) ter 
compensatie van onder meer het ongemak dat met donatie gepaard ging en 
gaven allen aan te hebben gedoneerd om altruïstische redenen.46 De stelling 
van de Nederlandse overheid dat de vrijwilligheid van de draagmoeder in 
het gedrang komt als zij een vergoeding voor inspanningen en ongemakken 
ontvangt, acht ik daarom onjuist.47 Als de lasten die draagmoederschap 

42 Scott 2018, p. 4-5. Hierover meer in par. 2.2.4.
43 Lavrysen 2013, p. 163-166.
44 Art. 12 lid 1 in verband met art. 3 sub a en punt 7 van de Preambule van Richt-

lijn 2004/23/EG: Van belang is art. 12 lid 1, waarin staat dat lidstaten hun best 
moeten doen om ‘vrijwillige, onbetaalde donaties (...) te verzekeren’. De com-
pensatie die donoren mogen ontvangen, mag onder andere zien op ‘ongemakken 
in verband met de donatie’. 

45 Bos 2014.
46 Bos 2014, p. 1 en 4.
47 MvT conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, p. 7 en 11. 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds geconcludeerd dat de Nederlandse 
overheid een vergoeding voor inspanning beschouwt als een betaling ‘die een 
redelijke vergoeding te boven gaa[t]’. 
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met zich brengt niet mogen worden gecompenseerd, komen deze voor reke-
ning van de draagmoeder. De afwezigheid van een vergoeding voor deze 
lasten lijkt niet te werken als stoorzender voor de vrijwilligheid van de 
keuze om draagmoeder te worden, maar kan invloed hebben op de bereid-
heid deze gunst aan een derde te verlenen. Het gewicht van hetgeen van 
de (poten tiële) draagmoeder wordt gevraagd, neemt toe en dat kan ertoe 
leiden dat zij minder snel bereid is deze gunst daadwerkelijk te verlenen.

Door het gebrek aan concrete data over het verband tussen de bereidheid 
van vrouwen om draagmoeder te zijn en de vergoedbaarheid van inspan-
ningen, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de niet-vergoedbaarheid 
van inspanningen een beperking inhoudt op het recht van wensouders 
op eerbiediging van de keuze om een genetisch eigen kind te krijgen via 
draagmoederschap. Om hier een definitief antwoord op te kunnen geven, 
is vervolgonderzoek nodig naar het bestaan en de sterkte van een dergelijk 
verband. Hetgeen in deze subparagraaf is besproken, geeft echter reden om 
aan te nemen dat het aantal vrouwen dat bereid is als draagmoeder op te 
treden, mogelijk wordt beperkt doordat hun inspanningen en ongemakken 
niet vergoed mogen worden. Dit bemoeilijkt de uitoefening van het recht 
op eerbiediging van de keuze een genetisch eigen kind te krijgen en dus kan 
gesproken worden van een beperking van dat recht.

2.3 Beperkingen: gerechtvaardigd of inbreuk?

2.3.1 Rechtvaardiging

Een beperking op artikel 8 EVRM en het daaruit voortvloeiende recht op 
eerbiediging van de keuze voor een genetisch eigen kind is gerechtvaardigd 
als deze aan een aantal voorwaarden voldoet. De beperking moet bij wet 
zijn voorzien, een legitiem doel dienen en noodzakelijk zijn in een demo-
cratische samenleving (art. 8 lid 2 EVRM). Het eerste vereiste gaat over 
de vraag of de staat een wettelijke grondslag had op basis waarvan hij de 
beperking mocht aanbrengen. De doelstellingen die als legitiem worden 
beschouwd, zijn onder andere ‘goede zeden’ en ‘bescherming van rechten 
en vrijheden van anderen’ (art. 8 lid 2 EVRM).48 Aan het noodzakelijk-
heidsvereiste is voldaan als de beperking beantwoordt aan een dwingende 
maatschappelijke behoefte en als de beperking evenredig is aan het doel dat 

48 Andere legitieme doelstellingen zijn: het belang van de nationale en openbare 
veiligheid, het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanorde-
lijkheden en strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid (zie art. 8 
lid 2 EVRM).
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zij dient. Dit houdt in dat de beperking proportioneel moet zijn aan het te 
dienen doel en dat er geen minder verstrekkende beperking mogelijk mag 
zijn.49 De staat zal een belangenafweging moeten maken tussen de indivi-
duele belangen en de daarmee strijdige publieke belangen om te bepalen 
of een beperking noodzakelijk is en, zo ja, met welke maatregelen wordt 
voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden.

2.3.2 Ondergrens rechtvaardiging

Uit de jurisprudentie blijkt dat een beperking niet mag leiden tot een situ-
atie waarin het onmogelijk is een recht uit te oefenen.50 Als het recht door 
de beperking niet in het binnenland kan worden uitgeoefend, kan de moge-
lijkheid het in het buitenland uit te oefenen gelden als rechtvaardigings-
grond.51 Als uitoefening van het recht in zowel binnen- als buitenland door 
een beperking onmogelijk is, is de beperking niet gerechtvaardigd.

Niet iedereen is het met deze wijze van redeneren eens.52 De kritiek is voor-
namelijk gericht op de wijze waarop dit de praktische toegankelijkheid van 
mensenrechten belemmert, doordat mensen die de middelen niet hebben 
om naar het buitenland te reizen het desbetreffende recht niet daadwer-
kelijk kunnen uitoefenen.53 Desondanks kan op basis van de huidige lijn 
in de jurisprudentie worden geconcludeerd dat bijvoorbeeld een recht dat 
ziet op kunstmatige voortplantingstechnieken gerechtvaardigd beperkt kan 

49 De Jong 2017, par. 6.2.1.
50 EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 

(S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 114-115; EHRM 16 december 2010, ECLI: 
CE:ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 241; Pup-
pinck & La Hougue 2017, p. 7; Shúilleabháin 2018, p. 114. 

51 Zo oordeelde het EHRM in A., B. en C./Ierland dat het Ierse verbod 
op abortus gerechtvaardigd was, omdat Ierse vrouwen een abortus kon-
den laten plegen in het buitenland, zie EHRM 16 december 2010, ECLI: 
CE:ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 233 en 
241-242). In S.H. e.a./Oostenrijk beoordeelde het EHRM het verbod op IVF 
als rechtvaardig, omdat Oostenrijk niemand verbood om een IVF-behan-
deling in het buitenland te ondergaan, zie EHRM 3 november 2011, ECLI: 
CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 114-115).

52 Voorstanders: Koffeman 2014, p. 18-19; Pennings 2004, p. 2691-2694. Tegen-
standers: Shúilleabháin 2018, p. 114; Hennette-Vauchez 2017, p. 415-416; 
 Cayon 2019, p. 407; zie ook de dissenting opinion bij EHRM 3 november 2011, 
ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk).

53 Shúilleabháin 2018, p. 114; Hennette-Vauchez 2017, p. 415-416; Cayon 2019, 
p. 407; zie ook de dissenting opinion bij EHRM 3 november 2011, ECLI: 
CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk).

Content.indd   269Content.indd   269 29 Nov 2021   10:13:1429 Nov 2021   10:13:14



270

Publiek privaatrecht

worden als het mogelijk is dat recht uit te oefenen in een ander land.54 Een 
dergelijke mogelijkheid is derhalve de ondergrens van de rechtvaardiging 
van een beperking.55 Beperkingen die verder strekken dan dat, en dus onder 
deze ondergrens uitkomen, zijn niet gerechtvaardigd.

2.3.3 Beoordelingsmarge

Bij de beantwoording van de vraag of een beperking gerechtvaardigd is, 
speelt de beoordelingsmarge van een staat een rol. Het EHRM kan niet 
oordelen over hetgeen de staat binnen zijn beoordelingsmarge bepaalt.56 
Het is aan de staten om binnen die marge te oordelen over de noodzaak 
van de beperking en welke maatregelen nodig zijn om het legitieme doel te 
dienen.57 Aan de keuze van de staat moet een belangenafweging ten grond-
slag liggen, die heeft geleid tot een billijk evenwicht tussen de met elkaar 
strijdige belangen.58 Als van een billijk evenwicht geen sprake is, heeft de 
staat zijn beoordelingsmarge overschreden en het recht in kwestie geschon-
den. De grootte van de beoordelingsmarge wordt bepaald aan de hand van 
de margin of appreciation-doctrine en de consensus-doctrine.

Margin of appreciationdoctrine
De margin of appreciation-doctrine houdt, kort gezegd, in dat de beoor-
delingsmarge van een staat afhangt van een aantal factoren, waaronder 
de aard van de activiteit die beperkt wordt en de met de beperking nage-
streefde doelstellingen.59

54 Zie met name EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD 
005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 114-115. 

55 EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. 
e.a./Oostenrijk), r.o. 114-115; EHRM 16 december 2010, ECLI:CE:ECHR: 
2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 241-242.

56 Cayon 2019, p. 399. 
57 Cayon 2019, p. 401.
58 Scott 2018, p. 4-5; EHRM 7 juli 1989, ECLI:CE:ECHR:1989:0707JUD 

001403888 (Soering/Verenigd Koninkrijk), r.o. 89; Achmad 2018, p. 296; 
EHRM 4   december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204 
(Dickson/Verenigd Koninkrijk), r.o. 77; EHRM 3 november 2011, ECLI: 
CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 100; EHRM 
16 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./ 
Ierland), r.o. 249.

59 EHRM 4 december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204 (Dick
son/Verenigd Koninkrijk), r.o. 77; EHRM 25 oktober 2000, ECLI:CE:ECHR: 
2000:1025JUD003398596 (Smith en Grady/Verenigd Koninkrijk).
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Het EHRM heeft twee uitspraken gedaan in zaken waarin werd geklaagd 
over beperkingen van staten op toegang tot kunstmatige voortplantings-
technieken.60 In beide zaken ging het om de situatie dat dergelijke tech-
nieken beperkt toegankelijk waren in de staat in kwestie. De beperkingen 
maakten het voor klagers onmogelijk om gebruik te maken van de voort-
plantingstechnieken. Bij de beoordeling of deze beperkingen binnen de 
beoordelingsmarge van de staten vielen, overwoog het EHRM dat de 
beoordelingsvrijheid van een staat in beginsel beperkt is als het gaat om 
een situatie ‘[…] where a particularly important facet of an individual’s 
existence or identity is at stake (such as the choice to become a genetic 
parent) […]’.61 Echter, als het gaat om keuzes van de staat die gebaseerd zijn 
op diepgewortelde morele waarden (‘profound moral values’), dan hebben 
staten een ruime beoordelingsmarge.62 Dit is volgens het EHRM het geval 
als sprake is van keuzes omtrent kunstmatige voortplantingstechnieken, 
omdat het daar gaat om ‘sensitive moral and ethical issues against a back
ground of fastmoving medical and scientific developments’.63 De ruime 
beoordelingsmarge die hieruit volgt, kan enkel worden beperkt voor zover 
toepassing van de hierna besproken consensus-doctrine hiertoe aanleiding 
geeft.

Consensusdoctrine
De consensus-doctrine houdt in dat de beoordelingsvrijheid van staten 
wordt beperkt als uit de nationale wetten van de verdragsstaten kan worden 
afgeleid dat consensus bestaat over het gewicht dat aan een bepaald belang 
moet worden toegekend of over de manier waarop dat belang moet worden 

60 EHRM 4 december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204 (Dick
son/Verenigd Koninkrijk); EHRM 10 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007: 
0410JUD000633905 (Evans/Verenigd Koninkrijk).

61 Achmad 2018, p. 296; EHRM 4 december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007: 
1204JUD004436204 (Dickson/Verenigd Koninkrijk), r.o. 78; EHRM 10 april 
2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0410JUD000633905 (Evans/Verenigd Konink
rijk), r.o. 77; Vgl. EHRM 16 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010: 
1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 232.

62 Hennette-Vauchez 2017, p. 405; EHRM 29 oktober 1992, ECLI:CE: 
ECHR:1992:1029JUD001423488 (Open Door en Dublin Well Woman/Ier
land), r.o. 68; EHRM 16 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1216JUD 
002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 233; EHRM 10 april 2007, ECLI:CE: 
ECHR:2007:0410JUD000633905 (Evans/Verenigd Koninkrijk), r.o. 77.

63 EHRM 10 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0410JUD000633905 (Evans/ 
Verenigd Koninkrijk), r.o. 81; EHRM 3 november 2011, ECLI:CE: 
ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 100.
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beschermd.64 Als hierover geen consensus bestaat, is de beoordelingsmarge 
ruim. Het EHRM heeft in dat geval immers geen maatstaf waaraan het de 
argumenten van de staat kan toetsen.65 De term ‘consensus’ wordt eng uit-
gelegd. Zo volstaat het niet dat zichtbaar is dat een consensus in opkomst 
is, maar moet deze gebaseerd zijn op vaste en reeds lang bestaande rechts-
beginselen.66

Uit de literatuur blijkt dat in ieder geval geen consensus bestaat over de wen-
selijkheid van een ruime beoordelingsmarge in het kader van reproductie-
rechten en keuzes omtrent moreel beladen onderwerpen. De wijze waarop 
het EHRM de hiervoor besproken doctrines toepast, wordt enerzijds toe-
gejuicht omdat dit leidt tot een ruime beoordelingsmarge waardoor staten 
vrij blijven een eigen invulling te geven aan moreel beladen onderwerpen.67 
Anderzijds wordt (vooral) de toepassing van de consensus-doctrine bekri-
tiseerd.68 Volgens sommigen past het EHRM de consensus-doctrine niet 
consequent toe, waardoor rechtsonzekerheid bestaat over het antwoord op 
de vraag wanneer sprake is van een consensus die een ruime beoordelings-
marge kan beperken.69 Rechtsonzekerheid wordt ook in verband gebracht 
met een ruime beoordelingsmarge in algemene zin, omdat hierdoor niet te 
voorspellen is hoe het EHRM in een specifieke zaak zal oordelen.70 Hierna 
ga ik in op wat de in deze paragraaf behandelde kwesties betekenen voor 
de voorgestelde regeling omtrent draagmoederschap.

64 EHRM 7 december 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Han
dyside/Verenigd Koninkrijk), r.o. 48; Scott 2018, p. 426; Cayon 2019, 
p.  406; EHRM 10 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0410JUD000633905 
(Evans/Verenigd Koninkrijk), r.o. 77 en 81; EHRM 3 november 2011, ECLI: 
CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 97; EHRM 
16 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./
Ierland), r.o. 232.

65 Dat het EHRM de staat hiervoor zelf meer geschikt acht, blijkt uit EHRM 
7  december 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside/
Verenigd Koninkrijk), r.o. 48.

66 EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. 
e.a./Oostenrijk), r.o. 96; Hennette-Vauchez 2017, p. 406.

67 Pennings 2004, p. 2689-2694.
68 Scott 2018, p. 423. 
69 Scott 2018, p. 423; Cayon 2019, p. 409: hij wijst erop dat het 

EHRM de doctrines toepast in de zaak EHRM 26 juni 2014, ECLI: 
CE:ECHR:2014:0626JUD006519211 (Mennesson/Frankrijk I), maar dat de 
doctrines niet genoemd worden in de zaak EHRM 24 januari 2017, ECLI: 
CE:ECHR:2017:0124JUD002535812 (Paradiso and Campanelli/Italy). 

70 Cayon 2019, p. 409.
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2.4 De Nederlandse situatie: geen schending artikel 8 EVRM

2.4.1 De beoordelingsmarge en de doctrines

Op basis van de huidige stand van de jurisprudentie kan niet met zekerheid 
worden vastgesteld hoe groot de beoordelingsmarge is die de Nederlandse 
overheid toekomt in het kader van beperkingen op het recht op eerbiediging 
van de keuze om een genetisch eigen kind te krijgen. De reden hiervoor is 
gelegen in de wisselende wijze waarop het EHRM de margin of appreci
ation-doctrine en de consensus-doctrine toepast. Desondanks kan aan de 
hand van de volgende, uit de bespreking in paragraaf 2.3.3 afgeleide, aan-
knopingspunten wel een inschatting worden gemaakt van de grootte van 
de beoordelingsmarge:

1. De keuze om een genetisch eigen kind te krijgen is een ‘bijzonder be-
langrijk facet van het bestaan of de identiteit van een persoon’. In begin-
sel is de beoordelingsmarge van de staat hieromtrent beperkt.71

2. Staten hebben een ruime beoordelingsmarge waar het gaat om keu-
zes die zijn gebaseerd op ‘diepgewortelde morele waarden’.72 Hiervan 
is sprake als het gaat om een keuze omtrent de toegankelijkheid van 
kunstmatige voortplantingstechnieken, omdat dit ‘gevoelige morele en 
ethische kwesties tegen een achtergrond van snelle medische en weten-
schappelijke ontwikkelingen’ zijn.73

3. Een ruime beoordelingsmarge wordt beperkt als uit de nationale wet-
ten van verdragsstaten kan worden afgeleid dat consensus bestaat over 
het gewicht dat aan een bepaald belang moet worden toegekend of de 
manier waarop dit belang moet worden beschermd.74

71 Zie par. 2.2.5.2; Achmad 2018, p. 296; EHRM 4 december 2007, ECLI:CE: 
ECHR:2007:1204JUD004436204 (Dickson/Verenigd Koninkrijk), r.o. 78; 
EHRM 10 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0410JUD000633905 (Evans/
Verenigd Koninkrijk), r.o. 77; Vgl. EHRM 16 december 2010, ECLI:CE: 
ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 232.

72 Zie par. 2.2.5.2; EHRM 29 oktober 1992, ECLI:CE:ECHR:1992: 
1029JUD001423488 (Open Door en Dublin Well Woman/Ierland), r.o. 68; 
EHRM 16 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., 
B. en C./Ierland), r.o. 233; EHRM 10 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007: 
0410JUD000633905 (Evans/Verenigd Koninkrijk), r.o. 77.

73 Zie par. 2.2.5.2; EHRM 10 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0410JUD 
000633905 (Evans/Verenigd Koninkrijk), r.o. 81; EHRM 3 november 2011, 
ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 100.

74 Zie par. 2.2.5.3; EHRM 7 december 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD 
000549372 (Handyside/Verenigd Koninkrijk), r.o. 48; EHRM 10 april 2007, EC
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4. Van de in punt 3 bedoelde consensus is geen sprake als enkel zichtbaar 
is dat een consensus in opkomst is; de consensus moet zijn gebaseerd op 
vaste en reeds lang bestaande rechtsbeginselen.75

Als het gaat om eerbiediging van de keuze om een genetisch eigen kind te 
krijgen, is de beoordelingsmarge van de staat beperkt (punt 1). Gaat het 
echter om de mogelijkheden een genetisch eigen kind te krijgen met behulp 
van kunstmatige voortplantingstechnieken, dan lijkt de beoordelingsmarge 
ruim te zijn (punt 2). Deze marge zal worden beperkt als uit de nationale 
wetgeving van de verdragsstaten kan worden afgeleid dat consensus bestaat 
tussen de verdragsstaten over het gewicht dat aan een bepaald belang moet 
worden toegekend of de manier waarop dit belang moet worden beschermd 
(punt 3). Daarbij legt het EHRM ‘consensus’ eng uit; hiervan is pas sprake 
als deze gebaseerd is op vaste en reeds lang bestaande rechtsbeginselen en 
hij niet slechts zichtbaar in opkomst is (punt 4).

Wat betreft de in punt 3 centraal staande consensus geldt het volgende. 
De Raad van Europa heeft een enquête gehouden waarin aan 33 verdrags-
staten werd gevraagd naar hun nationale regelgeving omtrent draagmoe-
derschap.76 Zestien van deze landen antwoordden dat draagmoederschap 
in hun land geheel verboden is.77 Zeventien landen geven aan dat draag-
moederschap in hun land is toegestaan, al geldt bij de meeste wel een ver-
bod op bepaalde vormen van draagmoederschap.78 Slechts in drie van de 
zeventien landen waarin draagmoederschap is toegestaan, is het toege-
staan de draagmoeder te compenseren voor andere kosten dan de werkelijk 

LI:CE:ECHR:2007:0410JUD000633905 (Evans/Verenigd Koninkrijk), r.o. 77 
en 81; EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 
(S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 97; EHRM 16 december 2010, ECLI:CE: 
ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 232.

75 Zie par. 2.2.5.3; EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD 
005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 96.

76 Committee on Bioethics ‘Addendum to the Replies to questionnaire on access to 
medically assisted procreation (MAP), on right to know about their origin for 
children born after MAP’, coe.int 23 oktober 2020, p. 4.

77 Committee on Bioethics ’Addendum to the Replies to questionnaire on access to 
medically assisted procreation (MAP), on right to know about their origin for 
children born after MAP’, coe.int 23 oktober 2020, p. 20.

78 Committee on Bioethics ’Addendum to the Replies to questionnaire on access 
to medically assisted procreation (MAP), on right to know about their origin 
for children born after MAP’, coe.int 23 oktober 2020, p. 20-21. In bijvoor-
beeld Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk is commercieel draagmoederschap 
verboden (p. 20) en in de Russische Federatie is het verboden de eicel van de 
draagmoeder te gebruiken (p. 21).
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gemaakte kosten.79 Gelet op de verschillen in wetgeving van verdragsstaten 
omtrent draagmoederschap en de vergoedbare posten van een draagmoe-
der, is het onwaarschijnlijk dat de beoordelingsmarge van staten op basis 
van de consensus-doctrine zal worden beperkt.80 Het lijkt er dus op dat de 
Nederlandse overheid een ruime beoordelingsmarge heeft waarbinnen zij 
kan bepalen of de beperking van het recht op eerbiediging van de keuze om 
een genetisch eigen kind te krijgen, noodzakelijk is.

2.5 Gerechtvaardigde beperking of inbreuk op artikel 8 
EVRM?

Om vast te kunnen stellen of met de voorgestelde Nederlandse regeling 
omtrent draagmoederschap een inbreuk wordt gemaakt op artikel 8 EVRM 
moet ook aan de volgende vier, uit de bespreking in paragraaf 2.3.1 en 
2.3.2 afgeleide, punten worden getoetst.

5. De beperking moet bij wet zijn voorzien, een legitiem doel dienen en 
noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.81

6. De keuze van de staat om binnen de beoordelingsmarge maatregelen 
te treffen om een reproductief recht toegankelijk te maken dan wel te 
beperken, moet gebaseerd zijn op een belangenafweging die heeft geleid 
tot een billijk evenwicht tussen de met elkaar strijdige belangen.82

7. In de belangenafweging moeten ‘fundamentele waarden’ of ‘essentiële 
aspecten’ van het privéleven worden meegewogen, waaronder de keuze 
om een genetisch eigen kind te krijgen.83

79 Dit is toegestaan in Oekraïne, de Russische Federatie en Griekenland, zie Com-
mittee on Bioethics ’Addendum to the Replies to questionnaire on access to 
medically assisted procreation (MAP), on right to know about their origin for 
children born after MAP’, coe.int 23 oktober 2020, p. 26.

80 Präg & Mills 2017, p. 305-306; Committee on Bioethics ’Addendum to the 
Replies to questionnaire on access to medically assisted procreation (MAP), on 
right to know about their origin for children born after MAP’, coe.int 23 okto-
ber 2020, p. 20 en 26.

81 Zie par. 2.2.2; art. 8 lid 2 EVRM.
82 Zie par. 2.2.5.1; Scott 2018, p. 4-5; EHRM 7 juli 1989, ECLI:CE:ECHR:1989: 

0707JUD001403888 (Soering/Verenigd Koninkrijk), r.o. 89; Achmad 2018, 
p. 296; EHRM 4 december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204 
(Dickson/Verenigd Koninkrijk), r.o. 77; EHRM 3 november 2011, ECLI: 
CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 100; EHRM 
16 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./ 
Ierland), r.o. 249.

83 Zie par. 2.1.4; Scott 2018, p. 4; EHRM 16 december 2010, ECLI:CE: 
ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 248.
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8. Als het krijgen van een genetisch eigen kind alleen mogelijk is via een 
kunstmatige voortplantingstechniek, dan mag de belangenafweging 
van de staat niet leiden tot een keuze waarmee deze techniek onder geen 
enkele voorwaarde toegankelijk is. Hiervoor is niet noodzakelijk dat de 
techniek toegankelijk is in de staat zelf. De mogelijkheid om hiervan in 
een buurland gebruik te maken, is voldoende.84

Als het conceptwetsvoorstel wordt aangenomen, is de beperking bij wet 
voorzien. De doelstelling die met de beperking wordt gediend is, aldus de 
Nederlandse overheid, het minimaliseren van het risico op kinderkoop en 
het risico op uitbuiting van vrouwen.85 Deze doelstelling wordt als legitiem 
beschouwd aangezien zij in het tweede lid van artikel 8 EVRM te vinden 
is: ‘goede zeden’ en ‘bescherming van rechten en vrijheden van anderen’ 
(punt 5). De beoordeling van het noodzakelijkheidsvereiste valt binnen de 
beoordelingsmarge van de Nederlandse overheid.

Het publieke belang van het minimaliseren van het risico op kinderkoop en 
het risico op uitbuiting van vrouwen moet zijn afgewogen tegen de daarmee 
strijdige belangen, waaronder het belang van de wensouders. Uitgaande 
van een ruime beoordelingsmarge, zal enkel sprake zijn van schending van 
artikel 8 EVRM als de belangenafweging niet heeft geleid tot een billijk 
evenwicht tussen de met elkaar strijdige belangen (punt 6).

In de belangenafweging zal in ieder geval rekening moeten zijn gehouden 
met het feit dat het krijgen van een genetisch eigen kind wordt gezien als 
een bijzonder belangrijk facet van het privéleven van wensouders (punt 7). 
In de toelichting op het conceptwetsvoorstel wordt dit belang van wens-
ouders wel genoemd, maar blijkt nergens uit op welke wijze het is mee-
gewogen.86 Hieruit maak ik op dat de Nederlandse overheid het hiervoor 
genoemde belang van wensouders niet vindt opwegen tegen de hiermee 
strijdige publieke belangen. Ondanks dat uit de jurisprudentie van het 
EHRM niet blijkt in hoeverre dit belang moet meewegen, had de staat dat 
wel nader moeten uitwerken. De staat verschaft mijns inziens onvoldoende 
inzicht in de wijze waarop de met elkaar strijdige belangen tegen elkaar 
zijn afgewogen. Dat betekent echter niet dat daardoor sprake is van een 
onbillijk evenwicht.

84 Zie par. 2.2.3; EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD 
005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 114-115; EHRM 16 december 2010, 
 ECLI:CE:ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), r.o. 241-
242.

85 MvT conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, p. 7.
86 MvT conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, p. 9.

Content.indd   276Content.indd   276 29 Nov 2021   10:13:1429 Nov 2021   10:13:14



277

IX  Een vergoeding voor de inspanningen van een draagmoeder: recht of risico?

Het evenwicht is zonder meer onbillijk als de beperking het burgers voor 
wie draagmoederschap de enige optie is om een genetisch eigen kind te krij-
gen, onmogelijk maakt om hiervoor gebruik te maken van een draagmoe-
der (punt 8). Aan de hand van de uitkomst van een vervolgonderzoek naar 
het verband tussen de bereidheid van vrouwen om draagmoeder te zijn en 
de vergoedbaarheid van inspanningen kan worden bepaald in hoeverre de 
uitoefening van het recht daadwerkelijk onmogelijk is of wordt gemaakt in 
Nederland. Gelet op de toegang tot draagmoederschap in zeventien andere 
Europese landen, is ongeacht de uitkomst van het vervolgonderzoek geen 
sprake van een beperking die zonder meer ongerechtvaardigd is.87

2.6 Conclusie

Concluderend kan het volgende worden gezegd over de verenigbaarheid 
van de voorgestelde Nederlandse regeling omtrent draagmoederschap met 
artikel 8 EVRM. Hoewel de kwestie omtrent de vergoedbaarheid van 
inspanningen van de draagmoeder niet expliciet wordt besproken in het 
kader van de belangenafweging, levert de door de Nederlandse overheid 
voorgestelde regeling geen schending van artikel 8 EVRM op. Dat volgt 
uit de ruime beoordelingsmarge die staten in dit verband toekomt en uit de 
huidige lijn in de jurisprudentie waaruit blijkt dat staten zelf mogen bepa-
len in hoeverre zij kunstmatige reproductietechnieken reguleren.

3 Verbod op discriminatie ex artikel 14 EVRM

In deze paragraaf wordt de Nederlandse regeling omtrent draagmoeder-
schap langs de lat van artikel 14 EVRM gelegd. Na een bespreking van de 
vereisten waaraan moet worden voldaan om van een vermoeden van discri-
minatie te kunnen spreken (par. 3.1), komt aan de orde of de Nederlandse 
regeling leidt tot een dergelijk vermoeden (par. 3.2). Vervolgens wordt uit-
eengezet wanneer een potentieel discriminerende regeling objectief gerecht-
vaardigd is (par. 3.3), waarna wordt besproken of het onderscheid tussen 
de vergoedbaarheid van inspanning van eiceldonatrices enerzijds en van 
draagmoeders anderzijds al dan niet objectief gerechtvaardigd is (par. 3.4). 
Dit wordt gevolgd door een conclusie (par. 3.5).

87 Committee on Bioethics ’Addendum to the Replies to questionnaire on access to 
medically assisted procreation (MAP), on right to know about their origin for 
children born after MAP’, coe.int 23 oktober 2020, p. 20.
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3.1 Discriminatie

De vraag die in deze paragraaf centraal staat, is of het verschil tussen de 
vergoedbaarheid van inspanning van eiceldonatrices enerzijds en van draag-
moeders anderzijds strijdig is met het verbod op discriminatie ex artikel 14 
EVRM door ongelijke behandeling tussen wensouders die niet beschikken 
over een werkzame baarmoeder en wensouders die daarover wel beschik-
ken maar niet op natuurlijke wijze zwanger kunnen raken. Die vraag is 
gerechtvaardigd, omdat wensouders uit beide categorieën voor het krijgen 
van een genetisch eigen kind zijn aangewezen op kunstmatige voortplan-
tingstechnieken. Meer in het bijzonder zijn zij aangewezen op de bereidheid 
van een derde om een handeling te verrichten waarmee inspanningen en 
ongemakken gepaard gaan. Het verbod op discriminatie houdt in dat geen 
ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt mag worden tussen personen die 
zich in vergelijkbare dan wel gelijksoortige situaties bevinden op basis van 
een van de in artikel 14 EVRM genoemde gronden. Er bestaan verschil-
lende soorten discriminatie.88 Hierna ga ik in op de twee varianten die voor 
dit onderzoek relevant zijn: directe en indirecte discriminatie.

3.1.1 Directe en indirecte discriminatie

Van directe discriminatie is sprake ‘wanneer een persoon minder gun-
stig wordt behandeld op basis van “beschermde gronden”’.89 Een grond is 
beschermd als het verschil in behandeling is gebaseerd op een identificeer-
baar kenmerk of een identificeerbare status van de persoon.90 Discriminatie 
is aan de orde als de personen die verschillend worden behandeld, zich 
in een vergelijkbare dan wel op relevante punten gelijksoortige situatie 

88 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten & Raad van Europa 2020, 
p. 43-45.

89 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten & Raad van Europa 2020, 
p. 47.

90 EHRM 24 mei 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0524JUD003859010 (Biao/Dene
marken), r.o. 89. Een niet-limitatieve opsomming van beschermde gronden is te 
vinden in het slot van art. 14 EVRM. Dat deze lijst niet limitatief is, blijkt on-
der meer uit EHRM 8 juni 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:0608JUD000510071 
( Engel e.a./Nederland), r.o. 72.
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bevinden.91 Directe discriminatie is in één oogopslag te herkennen aan de 
regel, bijvoorbeeld als deze een verbod inhoudt dat enkel geldt voor man-
nen.92

Anders dan bij directe discriminatie, wordt bij indirecte discriminatie 
iedereen gelijk behandeld. De crux zit hem hier in het verschil in gevolgen 
die een regel voor personen heeft. Indirecte discriminatie is aan de orde als 
een schijnbaar neutrale regel leidt tot onevenredig nadelige gevolgen voor 
een groep personen met een gemeenschappelijk kenmerk ten opzichte van 
de groep personen bij wie dit kenmerk afwezig is.93 De feitelijke gevolgen 
van een regel kunnen indirecte discriminatie opleveren. Daarvoor is niet 
vereist dat bij het opstellen van de regel sprake was van een discriminerende 
opzet.94

3.1.2 Gelijke monniken, gelijke kappen

Indirecte discriminatie is aan de orde als de personen die verschillende 
gevolgen van de regeling ervaren, zich in een vergelijkbare dan wel op 

91 EHRM 24 mei 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0524JUD003859010 (Biao/Dene
marken), r.o. 89. Hierin verwijst het EHRM naar EHRM 16  maart 2010, 
 ECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD004218405 (Carson e.a./Verenigd  Koninkrijk), 
r.o. 61, EHRM 29 april 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0429JUD001337805 
(Burden/Verenigd Koninkrijk), r.o. 60, EHRM 13 november 2007, ECLI:CE: 
ECHR:2007:1113JUD005732500 (D.H. e.a./Tsjechische Republiek), r.o. 175 
en EHRM 7 december 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000509571, 
ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD5920 en ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD0005 
92672 (Kjeldsen, Busk Madsen en  Pedersen/Denemarken), r.o. 56.

92 EHRM 24 juni 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:0624JUD001287909 (Ēcis/Let
land), r.o. 73-75 en 94-95. In deze zaak hield de discriminerende regel een alge-
meen verbod op verlof in voor mannelijke gevangenen. 

93 Zie bijv. EHRM 24 mei 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0524JUD003859010 
(Biao/Denemarken), r.o. 103. In deze zaak ging het om een Deense man die 
getrouwd was met een Ghanese vrouw, wiens aanvraag voor gezinshereniging 
werd afgewezen. De Deense man was van origine Togolees, wat ertoe leidde dat 
hij niet aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldeed. Een van de voor-
waarden was namelijk dat hij al minstens 28 jaar Deens staatsburger moest zijn. 
Omdat deze voorwaarde voor iedereen gold, was geen sprake van directe discri-
minatie. Echter, de gevolgen van de voorwaarde raakten voornamelijk mensen 
die niet als Deens staatsburger geboren waren. De voorwaarde leverde derhalve 
indirecte discriminatie op. 

94 EHRM 13 november 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1113JUD005732500 (D.H. 
e.a./Tsjechische Republiek), r.o. 175 en 184.
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relevante punten gelijksoortige situatie bevinden.95 Om te bepalen of per-
sonen met een gemeenschappelijk kenmerk onevenredig geraakt worden 
door de regel, moet worden aangetoond dat zij oververtegenwoordigd zijn 
in de groep die de negatieve gevolgen ervaart.96 Als dit aangetoond kan 
worden, bijvoorbeeld aan de hand van statistisch bewijs, wordt het vermoe-
den aangenomen dat sprake is van indirecte discriminatie. De staat kan dit 
vermoeden weerleggen door tegenbewijs te leveren of door aan te tonen dat 
de regeling objectief gerechtvaardigd is.97

3.2 De Nederlandse situatie: discriminatie?

Het gemeenschappelijke kenmerk van de groep die is aangewezen op draag-
moederschap, is dat de leden ervan niet beschikken over een werkzame 
baarmoeder. Dit is een onveranderlijk biologisch kenmerk dat een grond is 
op basis waarvan niet mag worden gediscrimineerd.98 Met de voorgestelde 
regeling omtrent draagmoederschap wordt iedereen gelijk behandeld; nie-
mand mag de inspanning van een draagmoeder vergoeden.99 Van directe 
discriminatie is derhalve geen sprake.

Dat wil echter niet zeggen dat van indirecte discriminatie ook geen sprake 
is. Om te bepalen in hoeverre wensouders die zijn aangewezen op draag-
moederschap onevenredig worden geraakt door de voorgestelde regeling 
omtrent draagmoederschap, zijn enkele vervolgonderzoeken nodig. Er 
moet worden onderzocht in hoeverre de bereidheid van vrouwen om draag-
moeder te zijn verband houdt met de vergoedbaarheid van inspanning.100 
Op basis van de uitkomst van dat onderzoek kan worden bepaald in welke 

95 EHRM 24 mei 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0524JUD003859010 (Biao/Dene
marken), r.o. 89.

96 Zie bijv. EHRM 2 februari 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0202JUD000718609, 
r.o. 88. De groep die werd geraakt door de negatieve gevolgen van de regel die 
in deze zaak centraal stond, bestond voor 97% uit vrouwen.

97 EHRM 13 november 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1113JUD005732500 (D.H. 
e.a./Tsjechische Republiek), r.o. 177. 

98 EHRM 24 mei 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0524JUD003859010 (Biao/ 
Denemarken), r.o. 89; EHRM 22 november 2010, ECLI:CE:ECHR:2010: 
1122JUD000720507 (Clift/Verenigd Koninkrijk), r.o. 56-57; Vgl. art. 11 Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het 
menselijke wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de genees-
kunde: Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde. 

99 Van ongelijke behandeling zou bijvoorbeeld sprake zijn als de regeling de beta-
ling van een algemene vergoeding zou toestaan aan vrouwen en die zou verbie-
den aan mannen.

100 Zie par. 2.1.5.
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mate de gevolgen van de voorgestelde regeling daadwerkelijk nadelig zijn 
voor wensouders die zijn aangewezen op draagmoederschap.

Daarnaast is onderzoek nodig naar de omvang van de groep wensouders 
die voor het krijgen van een genetisch eigen kind zijn aangewezen op draag-
moederschap en hoe deze groep zich qua grootte verhoudt tot de groep 
wensouders die zich kunnen laten helpen door eiceldonatie. Uit het resul-
taat van dat onderzoek kan worden afgeleid of de eerste groep onevenredig 
wordt geraakt ten opzichte van de tweede, iets wat ik wel waarschijnlijk 
acht. Als dat inderdaad het geval is, bestaat het vermoeden van indirecte 
discriminatie.101

3.3 Objectieve rechtvaardiging

Het vermoeden van indirecte discriminatie moet worden aangetoond door 
de vermeende slachtoffers.102 Als zij aannemelijk maken dat sprake is van 
indirecte discriminatie, kan de staat het vermoeden ontkrachten door aan 
te tonen dat de regeling objectief gerechtvaardigd is.103 Als de regeling niet 
objectief gerechtvaardigd is, dan wordt van het vermoeden uitgegaan en is 
sprake van indirecte discriminatie.

Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge waarbinnen zij kun-
nen beoordelen of en in hoeverre de regeling gerechtvaardigd is.104 De 
beoordelingsmarge is ruim als het gaat om socio-economische maatrege-
len.105 Zij is daarentegen beperkt als met de regeling een grondrecht van een 
kwetsbare groep personen wordt beperkt.106 Als ‘kwetsbaar’ wordt aange-
merkt de groep van personen die op grond van bijvoorbeeld hun geslacht 

101 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten & Raad van Europa 2020, 
p. 263.

102 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten & Raad van Europa 2020, 
p. 265.

103 EHRM 13 november 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1113JUD005732500 (D.H. 
e.a./Tsjechische Republiek), r.o. 177.

104 Arnardóttir 2013, p. 345; EHRM 12 september 2016, ECLI:CE:ECHR: 
2016:0912JUD002368213 (Guberina/Kroatië), r.o. 72. 

105 Arnardóttir 2013, p. 345.
106 Arnardóttir 2013, p. 346; EHRM 12 september 2016, ECLI:CE:ECHR: 

2016:0912JUD002368213 (Guberina/Kroatië), r.o. 73; EHRM 10 maart 2011, 
ECLI:CE:ECHR:2011:0310JUD000270010 (Kiyutin/Rusland), r.o. 63. Als 
 tegen deze groep in het verleden aanzienlijk is gediscrimineerd, wordt de be-
oordelingsmarge nog meer beperkt. 
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of seksuele voorkeur andere gevolgen ervaren van een regeling.107 Ongeacht 
de grootte van de beoordelingsmarge is het finale antwoord op de vraag of 
het verschil in gevolgen van de regeling objectief gerechtvaardigd is, voor-
behouden aan het EHRM.108

Een regeling is objectief gerechtvaardigd als daarmee een legitiem doel 
wordt nagestreefd en als de getroffen maatregelen evenredig zijn aan dit 
doel.109 Dit laatste houdt in dat geen minder verstrekkend middel mogelijk 
is om het doel te bereiken en dat de doelstelling belangrijk genoeg is om de 
nadelige gevolgen te rechtvaardigen. Wat dit betekent voor de voorgestelde 
regeling omtrent draagmoederschap, wordt hierna besproken.

3.4 De Nederlandse situatie: potentiële schending artikel 14 
EVRM?

Beoordelingsmarge
Wensouders die niet beschikken over een werkzame baarmoeder zijn dege-
nen die nadelige gevolgen van de regeling kunnen ondervinden. Het niet 
beschikken over een werkzame baarmoeder is een onveranderlijk biolo-
gisch kenmerk en ik acht het dan ook waarschijnlijk dat het EHRM deze 
groep als ‘kwetsbaar’ zal aanmerken.110 Op dit moment kan nog niet 
worden vastgesteld of de personen in de groep die wordt geraakt door de 
nadelige gevolgen van de regeling naast het niet beschikken over een werk-
zame baarmoeder nog bepaalde andere kenmerken delen. Als uit vervolg-
onderzoek bijvoorbeeld zou blijken dat vooral homoseksuele mannen 
worden geraakt door de regeling, dan zal de beoordelingsmarge beperkter 
zijn dan als zou blijken dat zowel vrouwen als mannen, lesbisch dan wel 

107 EHRM 10 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0310JUD000270010 (Kiyutin/
Rusland), r.o. 63. Andere kenmerken die doen vermoeden dat sprake is van een 
‘kwetsbare groep’, zijn ras, etniciteit, mentale vermogens en een handicap.

108 EHRM 22 maart 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0322JUD003007806 (Kon
stantin Markin/Rusland), r.o. 126. 

109 EHRM 13 november 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1113JUD005732500 (D.H. 
e.a./Tsjechische Republiek), r.o. 175; EHRM 12 september 2016, ECLI: 
CE:ECHR:2016:0912JUD002368213 (Guberina/Kroatië), r.o. 71. 

110 EHRM 24 mei 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0524JUD003859010 (Biao/ 
Denemarken), r.o. 89; EHRM 22 november 2010, ECLI:CE:ECHR:2010: 
1122JUD000720507 (Clift/Verenigd Koninkrijk), r.o. 56-57; Vgl. art. 11 Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het 
menselijke wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de genees-
kunde: Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde.
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homoseksueel of heteroseksueel, in dezelfde mate worden geraakt door de 
nadelige gevolgen van de regeling.

Omdat homoseksuele mannen per definitie niet beschikken over een werk-
zame baarmoeder, en ook geen partner hebben die daarover beschikt, en 
dit voor vrouwen eerder uitzondering dan regel is, ligt het in de lijn der 
verwachting dat vooral homoseksuele mannen door de gevolgen van de 
regeling worden geraakt, en waarschijnlijk in onevenredige mate. Los van 
het feit dat het EHRM het laatste woord heeft over de gerechtvaardigdheid 
van de regeling, lijkt het er dan ook op dat de beoordelingsmarge van de 
Nederlandse overheid waarbinnen zij kan beoordelen of en in hoeverre de 
regeling gerechtvaardigd is, beperkt zal zijn.111

Legitiem doel en evenredigheid van de gevolgen
De doelstelling die wordt nagestreefd met de niet-vergoedbaarheid van 
inspanning door draagmoeders is het minimaliseren van het risico op men-
senhandel, uitbuiting en kinderkoop.112 In paragraaf 2.3 is reeds vastgesteld 
dat deze doelstellingen als legitiem worden beschouwd door het EHRM. 
Het antwoord op de vraag of de regeling bijdraagt aan het realiseren van 
deze doelstellingen is derhalve doorslaggevend voor het antwoord op de 
vraag of het verschil in gevolgen gerechtvaardigd is. Deze vraag bestaat 
uit twee onderdelen. Enerzijds moeten de doelstellingen belangrijk genoeg 
zijn om de impact van de nadelige gevolgen te rechtvaardigen.113 Ander-
zijds moet de regeling de minst verstrekkende mogelijkheid zijn waarmee 
de doelstellingen kunnen worden gediend.114

Doelstellingen belangrijk genoeg?
Om te bepalen of de doelstellingen belangrijk genoeg zijn om de impact van 
de nadelige gevolgen te rechtvaardigen, moet de Nederlandse overheid een 
afweging maken tussen het belang van het minimaliseren van het risico op 
mensenhandel, uitbuiting en kinderkoop en het hiermee mogelijk strijdige 
belang van wensouders. Het belang dat wensouders hebben bij de mogelijk-
heid om inspanning van een draagmoeder te compenseren, is vooral gele-
gen in de aanname dat dit verband houdt met de bereidheid van vrouwen 

111 EHRM 22 maart 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0322JUD003007806 (Kon
stantin Markin/Rusland), r.o. 126. 

112 MvT conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, p. 7.
113 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten & Raad van Europa 2020, 

p. 105. 
114 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten & Raad van Europa 2020, 

p. 105.
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om draagmoeder te zijn.115 De regeling maakt het voor wensouders niet 
a priori onmogelijk om een draagmoederschapstraject te doorlopen. Daar-
naast is de Nederlandse overheid op grond van artikel 5 van het Verdrag 
van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel verplicht om 
het risico op mensenhandel te minimaliseren.116 Hoogstwaarschijnlijk zal 
de Nederlandse overheid het publieke belang hier dus mogen laten prevale-
ren boven dat van de wensouders.

Minst verstrekkende middel?
Voorop staat dat de voorgestelde regeling niet het meest verstrekkende 
middel is; het is immers geen algeheel verbod op draagmoederschap. De 
relevante vraag in dit verband is echter of met de voorgestelde regeling 
voor het minst verstrekkende middel is gekozen waarmee de desbetreffende 
doelstellingen kunnen worden bereikt.

Om kinderkoop tegen te gaan, heeft de overheid voorgesteld te verbieden 
een vrouw ertoe te bewegen om draagmoeder te zijn door haar een gift 
of belofte te doen, dan wel haar een dienst te verlenen.117 Door niet toe te 
staan dat een vrouw ‘een financieel of enig ander betekenisvol voordeel 
wordt geboden’, wordt gepoogd te voorkomen dat zij oneigenlijk wordt 
beïnvloed bij haar keuze om draagmoeder te zijn.118 In het conceptwets-
voorstel omtrent draagmoederschap wordt enkel over de vergoedbaarheid 
van (on)kosten gesproken en wordt voor het overige verwezen naar het 
voorgestelde verbod op kinderkoop.119 Dit suggereert dat de door de Staats-
commissie Herijking Ouderschap voorgestelde algemene vergoeding door 
de overheid geschaard wordt onder de noemer ‘financieel of enig ander 
betekenisvol voordeel’.120

Gelet op artikel 12 lid 1 van Richtlijn 2004/23/EG, waaruit blijkt dat een 
vergoeding ter compensatie van ongemakken aan een eiceldonatrice niet 
wordt gekwalificeerd als voordeel, lijkt deze kwalificatie van de algemene 

115 Zie par. 2.2.2.1.
116 Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel, War-

schau 16 mei 2005 (Trb. 2006, 99).
117 Conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling kinderkoop, zie het voor-

gestelde art. 151d lid 1 sublid 1 Sr. 
118 Conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling kinderkoop, p. 2.
119 Zie het voorgestelde art. 1:215 lid 1 sub f BW in het conceptwetsvoorstel kind, 

draagmoederschap en afstamming en de MvT, p. 27. Voorgesteld wordt om bij 
algemene maatregel van bestuur vast te stellen ‘welke (on)kosten voor vergoe-
ding in aanmerking komen’.

120 Conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling kinderkoop, p. 2.

Content.indd   284Content.indd   284 29 Nov 2021   10:13:1429 Nov 2021   10:13:14



285

IX  Een vergoeding voor de inspanningen van een draagmoeder: recht of risico?

vergoeding aan een draagmoeder onjuist, of althans onvoldoende gemo-
tiveerd. Door een dergelijke vergoeding aan draagmoeders in het geheel 
niet toe te staan, zelfs niet in de vorm van een symbolisch bedrag, hanteert 
de overheid niet het minst verstrekkende middel. Zij hanteert immers een 
minder verstrekkend middel in het kader van eiceldonatie.

Een tweede reden voor de overheid om een algemene vergoeding niet toe 
te staan, is gelegen in het minimaliseren van het risico op mensenhandel 
en uitbuiting van vrouwen. Dit risico speelt ook bij eiceldonatie.121 Het 
risico op mensenhandel lijkt echter vooral te zijn gelegen in de commerciële 
variant van draagmoederschap en eiceldonatie.122 Aangezien het verbod op 
commerciële handel in gameten uit de artikelen 5 lid 2 en 8 lid 2 Embryo-
wet wel gepaard gaat met de mogelijkheid een vergoeding te betalen voor 
de inspanning van een eiceldonatrice, acht ik het algehele verbod op een 
algemene vergoeding aan draagmoeders ook in het licht van deze doelstel-
ling niet de minst verstrekkende maatregel.123

3.5 Conclusie

Het is op dit moment onzeker of het verbod op discriminatie ex artikel 14 
EVRM wordt geschonden door de voorgestelde regeling omtrent draagmoe-
derschap. Zou uit vervolgonderzoek inderdaad blijken dat de voorgestelde 
regeling indirect discrimineert, dan kan dit niet objectief gerechtvaardigd 
worden. De doelstellingen die gediend worden door niet toe te staan dat 
inspanning van een draagmoeder wordt vergoed, zijn legitiem en belangrijk 
genoeg om nadelige gevolgen te rechtvaardigen. De Nederlandse overheid 
hanteert echter niet het minst verstrekkende middel waarmee de desbetref-
fende doelstellingen kunnen worden gediend. De regeling komt hierdoor 
gevaarlijk dicht bij schending van artikel 14 EVRM.

121 Dit blijkt uit de zinsnede: ‘zijn of haar bevoegdheid om in vrijheid te beslissen’ 
in Kamerstukken II 2000/01, 27423, nr. 3, p. 16.

122 Kinderombudsman M. Kalverboer en oud-kinderombudsman en voorzitter 
 KidsRights M. Dullaert laten zich hierover uit in: ‘Kinderombudsman: stop du-
bieuze praktijken met wensouders’, EenVandaag 6 april 2018. 

123 Art. 5 lid 2 en 8 lid 2 Embryowet; M. Clark ‘Egg Donors and Human Traf-
ficking’, firstthings.com 4 januari 2008 (laatst geraadpleegd 26 juni 2021); 
J. Lahl, ‘Is egg donation the newest form of human trafficking?’ cbc-network.
org 18 september 2019 (laatst geraadpleegd 26 juni 2021).
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4 Discussie

Voorop staat dat ik de invoering van een wettelijke regeling omtrent draag-
moederschap toejuich. Hiermee komt de Nederlandse overheid tegemoet 
aan het belang dat wensouders hebben bij het krijgen van een genetisch 
eigen kind. Desondanks is de voorgestelde regeling in haar huidige vorm 
mogelijk in strijd met het EVRM.

Wat opvalt, is dat geen inzicht is gegeven in de wijze waarop de publieke 
belangen die gemoeid zijn met de voorgestelde regeling (minimaliseren van 
het risico op mensenhandel, uitbuiting en kinderkoop) zijn afgewogen tegen 
de private belangen van wensouders die afhankelijk zijn van draagmoeder-
schap voor het krijgen van een genetisch eigen kind.124 Ongeacht de ruime 
beoordelingsmarge die de Nederlandse overheid heeft in het kader van 
regulering van draagmoederschap, acht ik dat gebrek aan inzicht onaan-
vaardbaar. Het EHRM verplicht staten ertoe tot een billijk evenwicht 
tussen de met elkaar strijdige belangen te komen, maar hoe kan hierover 
worden geoordeeld als geen inzicht wordt gegeven in de wijze waarop deze 
belangen tegen elkaar zijn afgewogen?125 Door niet aan te geven hoeveel 
gewicht is toegekend aan het belang dat wensouders hebben bij het krijgen 
van een genetisch eigen kind, blijft onduidelijk of dit belang überhaupt een 
rol van betekenis heeft gespeeld in de belangenafweging. Dit wekt de sug-
gestie dat de overheid zich gedraagt als een slager die zijn eigen vlees keurt.

De Nederlandse overheid lijkt te volstaan met een opsomming van ver-
goedbare posten, waarbij het uitgangspunt is dat de vergoeding ziet op 
‘daadwerkelijke kosten van het traject’.126 Hieruit blijkt a contrario dat een 
vergoeding voor inspanningen en ongemakken wordt gekwalificeerd als 
‘financieel of enig ander betekenisvol voordeel’.127 Een dergelijke vergoe-
ding is echter geenszins een beloning voor het draagmoederschap, maar een 
materiële compensatie voor de immateriële lasten ervan. Dat inspanningen 

124 MvT conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, p. 8-9.
125 Scott 2018, p. 4-5; EHRM 7 juli 1989, ECLI:CE:ECHR:1989:0707JUD 

001403888 (Soering/Verenigd Koninkrijk), r.o. 89; Achmad 2018, p.  296; 
EHRM 4  december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204 (Dick
son/Verenigd Koninkrijk), r.o. 77; EHRM 3 november 2011, ECLI:CE:ECHR: 
2011:1103JUD005781300 (S.H. e.a./Oostenrijk), r.o. 100; EHRM 16 decem-
ber 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1216JUD002557905 (A., B. en C./Ierland), 
r.o. 249.

126 Conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling kinderkoop, zie het voor-
gestelde art. 151d lid 3 Sr, p. 4.

127 Conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling kinderkoop, p. 2.
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en ongemakken gepaard gaan met een zwangerschap, lijkt gelet op de lijst 
met veel voorkomende ongemakken onvermijdelijk.128 Daar komt nog bij 
dat de zwangere vrouw negen maanden lang op haar voeding moet letten 
en het risico loopt op zwangerschapscomplicaties die haar eigen gezond-
heid in gevaar kunnen brengen.129

Daarnaast heeft de Nederlandse overheid niet toegelicht waarom zij het 
verbod op betaling van een vergoeding voor inspanningen en ongemakken 
beschouwt als het minst verstrekkende middel om de door haar genoemde 
doelstellingen te realiseren.130 Ook biedt zij geen cijfers aan waaruit zou 
blijken dat een geheel verbod de doelstellingen daadwerkelijk zou dienen, 
noch onderbouwt zij deze stelling op enige andere wijze. Uit de toelichtin-
gen op de conceptwetsvoorstellen blijkt niet waarom een dergelijk verbod 
de doelstellingen meer zou dienen dan bijvoorbeeld de eis dat wensouders 
de draagmoeder moeten kennen uit hun privésfeer of het stellen van een 
maximum aan het bedrag dat ter compensatie van inspanningen en onge-
makken mag worden betaald.131

Gelet op de ontoereikende toelichting bij het conceptwetsvoorstel, het feit 
dat eiceldonatrices wel voor inspanningen en ongemakken kunnen wor-
den gecompenseerd132 en het feit de SHO dit ook voor draagmoeders had 
aanbevolen,133 acht ik het onbegrijpelijk dat het op grond van het voor-
stel niet is toegestaan draagmoeders te compenseren voor de inspanningen 
en ongemakken die met de zwangerschap zijn gemoeid, zelfs niet met een 
gelijk bedrag dat eiceldonatrices ontvangen. Afhankelijk van de uitkomst 
van de eerder voorgestelde vervolgonderzoeken, is dit zelfs mogelijk in 

128 ‘Zwangerschapsongemakken’, www.verloskundigen-zevenaar.nl (laatst geraad-
pleegd 26 juni 2021). 

129 ‘Complicaties tijdens de zwangerschap’, www.jeroenboschziekenhuis.nl (laatst 
geraadpleegd 26 juni 2021): De complicaties die van invloed zijn op de gezond-
heid van de zwangere vrouw zijn: bloedverlies, hoge bloeddruk, langdurig ge-
broken vliezen en zwangerschapsdiabetes.

130 In het conceptwetsvoorstel en toelichting strafbaarstelling kinderkoop en de 
MvT bij het conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming weidt 
zij hier niet over uit.

131 Koffeman 2016, p. 29.
132 Zie hiervoor par. 1; Kamerstukken II 2000/01, 27423, nr. 3, p. 16; ‘Doneren 

van eicellen voor de eicelbank’, 2015, brochure Amsterdam UMC – CVV en 
art. 12 lid 1 van Richtlijn 2004/23/EG.

133 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, aanbeveling 55, p. 17. 
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strijd met het EVRM.134 Wat mij betreft ligt het regelen van een vergoe-
ding voor inspanningen en ongemakken aan draagmoeders in de rede en 
had de keuze om dit niet toe te staan op zijn minst beter moeten worden 
gemotiveerd.

De bal ligt op dit moment bij de Nederlandse overheid om de voorgestelde 
regeling op dit punt te herzien dan wel deugdelijk(er) te motiveren waarom 
zij ervoor kiest een algemene vergoeding ter compensatie van inspanningen 
en ongemakken aan draagmoeders niet toe te staan. Als dit niet gebeurt, 
is het aan wensouders die zijn aangewezen op draagmoederschap voor het 
krijgen van een genetisch eigen kind om aan te tonen dat zij onevenredig 
worden geraakt door de negatieve gevolgen van de voorgestelde regeling.135 
Indien het tot een juridische procedure tegen de staat zou komen, acht ik de 
kans groot dat wensouders succesvol zijn.

5 Conclusie

Uit artikel 8 EVRM vloeit het recht op eerbiediging van de keuze om een 
genetisch eigen kind te krijgen via draagmoederschap voort. Uit de ruime 
beoordelingsmarge die aan de Nederlandse overheid toekomt, volgt dat 
haar keuze om in het recent gepubliceerde conceptwetsvoorstel omtrent 
draagmoederschap niet toe te staan dat een algemene vergoeding aan 
draagmoeders wordt betaald ter compensatie van inspanning en ongemak-
ken, geen schending van artikel 8 EVRM oplevert. Mocht uit vervolgonder-
zoek blijken dat de vergoedbaarheid van inspanningen verband houdt met 
de bereidheid van vrouwen om draagmoeder te zijn, dan levert de regeling 
gelet op de ruime beoordelingsmarge van de Nederlandse overheid boven-
dien naar verwachting een gerechtvaardigde beperking op artikel 8 EVRM 
op. Desalniettemin acht ik het noodzakelijk dat de Nederlandse overheid 
inzichtelijk maakt op welke wijze de belangenafweging die aan de voorge-
stelde regeling ten grondslag ligt, heeft plaatsgevonden. Uit de jurispruden-
tie van het EHRM blijkt immers dat het belang dat wensouders hebben bij 
het krijgen van een genetisch eigen kind moet worden meegewogen, maar 

134 Zie par. 3.1.4 en 3.2.2 waarin ik voorstel dat vervolgonderzoek nodig is naar 
(i) het verband tussen de bereidheid van vrouwen om draagmoeder te zijn en de 
vergoedbaarheid van inspanning, en naar (ii) hoe groot de groep is van wens-
ouders die voor het krijgen van een genetisch eigen kind zijn aangewezen op 
draagmoederschap en hoe deze groep zich qua grootte verhoudt tot de groep 
wensouders die zich kunnen wenden tot een eiceldonatrice. 

135 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten & Raad van Europa 2020, 
p. 265.
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de motivering van de Nederlandse overheid is ontoereikend om te kunnen 
vaststellen in hoeverre dit daadwerkelijk is gebeurd.

De regeling komt wel gevaarlijk dicht bij een schending van artikel 14 
EVRM. Mocht uit vervolgonderzoek blijken dat het verband tussen de ver-
goedbaarheid van inspanning en de bereidheid van vrouwen om draag-
moeder te worden significant is, dan zou dit betekenen dat de mate waarin 
wensouders nadelige gevolgen ervaren van de regeling afhankelijk is van de 
beschikking die zij al dan niet hebben over een werkzame baarmoeder. Om 
vast te stellen of dit indirecte discriminatie oplevert, is onderzoek nodig 
naar het antwoord op de vraag of personen die niet over een werkzame 
baarmoeder beschikken onevenredig worden geraakt door de beperking 
ten opzichte van personen die hier wel over beschikken. Als dat het geval 
is, is sprake van een vermoeden van indirecte discriminatie. Het is, zoals 
in paragraaf 4 al is aangekaart, aan de wensouders om dit vermoeden aan 
te tonen, waarna het aan de Nederlandse overheid is om dat vermoeden te 
ontkrachten. Lukt dat haar niet, dan is sprake van schending van artikel 14 
EVRM. Het onderscheid is namelijk niet objectief te rechtvaardigen, door-
dat de Nederlandse overheid niet het minst verstrekkende middel hanteert 
om de door haar genoemde doelstellingen te dienen.
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X De faillissementscurator en maatschappelijke 
belangen
Een onderzoek naar de wijze waarop curatoren omgaan met 
maatschappelijke belangen en de vraag of en hoe de huidige 
situatie aanpassing behoeft

Miranda van EekelenAtema

De faillissementscurator treedt op voor en namens de schuldeisers en dient 
te streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst. Daarnaast is de curator 
ook gehouden om belangen van maatschappelijke aard, zoals werkgele
genheid, mee te wegen. Het is echter onduidelijk hoe ver deze gehouden
heid reikt. Met name over de vraag of maatschappelijke belangen kunnen 
prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers bestaat 
controverse. In deze bijdrage treft u het verslag van een onderzoek naar de 
taak van de curator op het vlak van maatschappelijke belangen en de wij
ze waarop in de praktijk door curatoren met maatschappelijke belangen 
wordt omgegaan. De onderzoeksresultaten indiceren dat curatoren maat
schappelijke belangen meewegen, maar dat zij zeer verschillend denken 
over de vraag of deze belangen ook kunnen prevaleren boven de belangen 
van de gezamenlijke schuldeisers. Dit lijkt te leiden tot rechtsongelijkheid. 
De bijdrage wordt daarom afgesloten met aanbevelingen ter verbetering 
van de huidige situatie.

1 Inleiding

Een faillissement raakt verschillende belangen, waaronder in de eerste 
plaats het belang van de schuldeisers. Door het uitspreken van het faillis-
sement verliezen de (ongesecureerde) schuldeisers de mogelijkheid om hun 
vordering zelf te verhalen en rest hen niets anders dan hun vordering(en) 
ter verificatie in te dienen bij de curator.1 Daarnaast raakt een faillisse-
ment ook andere belangen, zoals belangen van maatschappelijke aard. Het 
meest voorkomende, en besproken, voorbeeld van maatschappelijke belan-
gen bij een faillissement is het belang van werkgelegenheid als zodanig. Dat 
belang komt in beeld wanneer een onderneming tijdens een faillissement 
een doorstart maakt of zou kunnen maken. Een overnemende partij is, 

1 Art. 26 Fw in verbinding met art. 110 Fw.
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zolang het wetsvoorstel inzake de Wet overgang van onderneming in fail-
lissement niet is aangenomen,2 vrij om te besluiten of, hoeveel en welk per-
soneel hij wenst over te nemen. Indien een curator kan kiezen uit een hoger 
overnamebod zonder behoud van werkgelegenheid en een lager overname-
bod met behoud van (een deel van de) werkgelegenheid, ontstaat een span-
ningsveld tussen enerzijds de belangen van de gezamenlijke schuldeisers3 bij 
een zo hoog mogelijke opbrengst en anderzijds het maatschappelijke belang 
bij het behoud van werkgelegenheid. Welk belang dient dan te prevaleren?

Bij het ontwerp van de Faillissementswet, die van 1893 dateert, stond het 
belang van de schuldeisers voorop en werd geen aandacht besteed aan het 
meewegen van maatschappelijke belangen.4 Uit het Sigmacon II-arrest van 
de Hoge Raad volgt echter dat de curator bij zijn beleidsafwegingen ook 
rekening moet houden met maatschappelijke belangen.5 In het Maclou- 
arrest voegt de Hoge Raad daaraan toe dat deze belangen, onder omstan-
digheden, kunnen prevaleren boven de belangen van een individuele 
schuldeiser.6 De Hoge Raad heeft zich echter (nog) niet  uitgesproken over 
de vraag of maatschappelijke belangen ook kunnen prevaleren boven de 
belangen van de gezamenlijke schuldeisers.7 De Praktijkregels van Insolad 
lijken hiertoe wel ruimte te bieden.8 In de rechtswetenschappelijke literatuur 
bestaat hierover echter grote controverse, waarbij de meningen variëren 
van de onwenselijkheid van het meewegen van maatschappelijke belangen 
tot een gehoudenheid tot het altijd meewegen van dergelijke belangen én 
deze waar nodig laten prevaleren.9

De centrale vraag van deze bijdrage is daarom of de wijze waarop cura-
toren in de praktijk omgaan met maatschappelijke belangen leidt tot 
rechtsongelijkheid en als dat het geval is, of en op welke wijze de huidige 

2 Kamerstukken II 2018/19, 33695, nr. 18, p. 1-2. 
3 Het begrip ‘de gezamenlijke schuldeisers’ wordt gebruikt om, ter onderschei-

ding van de individuele schuldeisers, de gezamenlijkheid van de bij het fail-
lissement betrokken schuldeisers aan te duiden. Vgl. HR 23 december 1994, 
ECLI:NL:HR:1994:ZC1590, r.o. 4.3.2, NJ 1996/628 (Notarissen THB II).

4 Van der Feltz 1896, p. 27.
5 HR 24 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1643, NJ 1996/472, r.o. 3.5 (Sig

macon II).
6 HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, NJ 1996/727, r.o. 3.5.2 en 3.6 

(Maclou).
7 Verstijlen 1998, p. 157.
8 Insolad, Praktijkregels voor curatoren, april 2019, par. 2.1 en 4.1 (laatst ge-

raadpleegd op 13 mei 2021).
9 Dit wordt uitgebreid besproken in par. 2.4.
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situatie aanpassing behoeft. Hierbij merk ik op dat bij de afwikkeling van 
faillissementen enige mate van rechtsongelijkheid onvermijdelijk is van-
wege het sterk casuïstische karakter van faillissementen en de tijdsdruk 
waaronder wordt gewerkt.10 Onder rechtsongelijkheid versta ik daarom 
de situaties waarin aanwijzingen bestaan voor een structureel ongelijke 
behandeling van maatschappelijke belangen en/of de belangen van schuld-
eisers in min of meer vergelijkbare gevallen.11 Daarbij ligt de nadruk op 
de situaties waarin de curator beschikt over beleidsruimte om te bepa-
len hoe hij met deze belangen omgaat, zoals bij het hiervoor genoemde 
werkgelegenheidsbelang,12 omdat immers juist in deze gevallen rechtson-
gelijkheid kan ontstaan. Om tot beantwoording van de centrale vraag te 
komen, is naast juridisch doctrinair onderzoek ook kwalitatief empirisch 
onderzoek onder curatoren verricht.13

Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt verslag gedaan 
van het juridische doctrinaire onderzoek waarbij is onderzocht wat uit wet- 
en regelgeving, rechtspraak en literatuur volgt over de taak van de curator 
op het vlak van maatschappelijke belangen. Daarmee wordt het span-
ningsveld blootgelegd dat de aanleiding vormt voor het kwalitatief empiri-
sche deel van het onderzoek. In paragraaf 3 worden de resultaten van dit 

10 Vgl. HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, NJ 1996/727, r.o. 3.6 
(Maclou).

11 Rechtsongelijkheid in de zin van dit onderzoek ziet dus uitsluitend op het ver-
schillend behandelen van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en/of de 
vertegenwoordigers van maatschappelijke belangen. Daarbij blijft de op zich-
zelf interessante vraag of de curator onder omstandigheden (q.q. en/of pro se) 
aansprakelijk kan zijn voor de wijze waarop hij omgaat met maatschappelijke 
belangen buiten beschouwing, omdat dat het bestek van dit onderzoek te buiten 
gaat. 

12 Dit in tegenstelling tot de gevallen waarin door de wetgever, dan wel in de 
jurisprudentie, een specifieke taak of verplichting aan de curator is opgelegd 
ten aanzien de behartiging van maatschappelijke belangen, zoals bijvoorbeeld 
de fraudesignalerende taak die aan de curator is opgelegd in art. 68 lid 2 Fw en 
het voldoen aan publieke wet- en regelgeving, zoals de zelfstandige verplichting 
van de curator om de milieuwetgeving na te leven, zie onder meer HR 4 juni 
2021, ECLI:NL:HR:2021:833, r.o. 2.6.4; ABRvS 13 februari 2013, ECLI:NL: 
RVS:2013:BZ1261, r.o. 4.2; ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2728, 
r.o. 5.1; ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598, r.o. 9.3; ABRvS 
15 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1063, r.o. 3; CBb 7 augustus 2018, ECLI: 
NL:CBB:2018:405, r.o. 3.6 en de verplichting van de curator om te voldoen aan 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals bevestigd door de 
Autoriteit Persoonsgegevens in een brief aan Insolad van 6 januari 2020 (laatst 
geraadpleegd op 12 juni 2021).

13 De gevolgde werkwijze zal nader worden toegelicht in par. 3.1.
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kwalitatief empirische onderzoek gepresenteerd. Vervolgens worden deze 
resultaten, in samenhang met de uitkomsten van het juridisch doctrinaire 
onderzoek, in paragraaf 4 geëvalueerd. Deze paragraaf wordt afgesloten 
met aanbevelingen, waarna in paragraaf 5 de conclusie volgt.

2 Taak van de curator op het vlak van maatschappelijke 
belangen

2.1 Faillissementswet en rechtspraak

Binnen de afwikkeling van een faillissement heeft de curator een centrale 
positie. De kerntaak van de curator is het beheren en vereffenen van de fail-
liete boedel.14 Uit de wetsgeschiedenis15 en bestendige rechtspraak van de 
Hoge Raad16 blijkt dat de curator daarbij voor en namens de gezamenlijke 
schuldeisers optreedt. De Hoge Raad voegt hier nog aan toe dat het doel 
van de faillissementsprocedure ‘het bewerkstelligen van een zo hoog moge-
lijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers’ is.17

In 1995 liet de Hoge Raad in het Sigmacon II-arrest het oordeel van het 
hof dat de curator ook belangen van maatschappelijke aard, zoals de con-
tinuïteit van de onderneming en werkgelegenheid, heeft te betrekken in 
zijn beleidsafweging, in stand.18 Terzijde merk ik op dat de continuïteit 
van de onderneming eerder een middel is om maatschappelijke belangen te 
dienen dan dat het een maatschappelijk belang op zich is. Vervolgens oor-
deelde de Hoge Raad in 1996 in het Maclou-arrest dat onder omstandighe-
den voorrang kan toekomen aan de bij de boedel betrokken belangen van 
maatschappelijke aard boven de belangen van een individuele schuldeiser.19 
In 2003 voegde de Hoge Raad in het Curatoren Mobell/Interplan-arrest 

14 Art. 68 lid 1 Fw.
15 Van der Feltz 1896, p. 371.
16 Zie onder meer HR 5 december 1913, ECLI:NL:HR:1913:156, NJ 1914, p. 257; 

HR 5 maart 1920, ECLI:NL:HR:1920:98, NJ 1920, p. 343; HR 23 decem-
ber 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1590, NJ 1996/628, r.o. 4.3.2, (Notarissen 
THB II).

17 HR 21 januari 1910, W 8970, p. 2, zie ook HR 17 april 2020, ECLI:NL: 
HR:2020:753, NJ 2020/234, r.o. 3.5.2; HR 29 mei 2020, ECLI:NL: 
HR:2020:954, par. 5.1.2, NJ 2020/235.

18 HR 24 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1643, NJ 1996/472, r.o. 3.5 (Sig
macon II).

19 HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, NJ 1996/727, r.o. 3.5.2 
( Maclou).
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daaraan toe dat enkel aan zwaarwegende maatschappelijke belangen onder 
omstandigheden voorrang kan worden gegeven.20

Uit de formulering in de hiervoor genoemde arresten is niet steeds dui-
delijk af te leiden of het meewegen van maatschappelijke belangen door 
de curator een verplichting is dan wel tot zijn discretionaire bevoegdheid 
behoort. Op basis van de bewoording ‘moet’ die de Hoge Raad gebruikt 
in recente arresten waarin wordt gerefereerd aan de curator en maatschap-
pelijke belangen, kan worden aangenomen dat sprake is van een plicht.21

Hoewel kort na het wijzen van het Sigmacon II-arrest en het Maclou-arrest 
werd aangenomen dat maatschappelijke belangen ook kunnen prevaleren 
boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers,22 wordt thans – mijns 
inziens terecht – aangenomen dat dit niet uit de genoemde arresten kan 
worden afgeleid.23 Uit de meer recente Heiploeg-arresten kan wel worden 
opgemaakt dat de Hoge Raad groot belang toekent aan maatschappelijke 
belangen, zoals blijkt uit de overweging dat de curator ‘steeds bevoegd is’ 
om op maatschappelijke gronden te beslissen dat een voorbereide overgang 
van onderneming na faillissement niet zal plaatsvinden.24 De Hoge Raad 
heeft zich echter (nog) niet expliciet uitgesproken over de vraag of zwaar-
wegende belangen van maatschappelijke aard kunnen prevaleren boven de 
belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

In 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
deze vraag in bevestigende zin beantwoord.25 Het ging in die zaak om een 
geschil waarbij het financiële belang van de gezamenlijke schuldeisers 
tegenstrijdig was aan het maatschappelijke belang van dierenwelzijn. De 

20 HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7817, NJ 2004/293, r.o. 3.5 
(Curatoren Mobell/Interplan).

21 HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1492, r.o. 3.2.2; HR 17 april 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:753, NJ 2020/234, r.o. 5.2.(ii).

22 Zie onder meer W.M. Kleijn, annotatie bij HR 24 februari 1995, ECLI:NL: 
HR:1995:ZC1643, NJ 1996/472 (Sigmacon II); (alhoewel aarzelend) De Ranitz 
1996, p. 199. 

23 Verstijlen 1998, p. 174; Verstijlen 1999, p. 18; zie ook Wessels 2020, p. 234; 
anders Rb. Amsterdam 4 juni 2019, ECLI:NL:RMAMS:2019:3999, r.o. 2.2.

24 HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:753, NJ 2020/234, r.o. 5.2.(vi); HR 
29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:954, NJ 2020/235, r.o. 5.2.(vi).

25 Rb. Noord Holland (vzr.) 15 augustus 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:7326.
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voorzieningenrechter oordeelde dat in dat geval het welzijn van de dieren 
zwaarder woog dan het financiële belang van de gezamenlijke schuldeisers.26

2.2 Toegenomen aandacht voor maatschappelijke belangen 
door de wetgever

De wetgever heeft aandacht besteed aan de taak van de curator op het vlak 
van maatschappelijke belangen in de Wet versterking positie curator, die in 
2017 is ingevoerd.27 In de memorie van toelichting bij die wet wordt, onder 
verwijzing naar het Maclou-arrest, gesproken over de ‘bredere maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid’ van de curator, waarbinnen, volgens de wet-
gever, de fraudesignalerende taak past.28 De wetgever stelt dat deze taak de 
‘primaire taak’ van de curator, zijnde het behartigen van de belangen van 
de gezamenlijke schuldeisers, niet aantast.29 Dit laatste kan echter worden 
betwijfeld, omdat de fraudesignalerende taak door de curator wordt ver-
richt ten laste van de boedel en deze niet altijd zal leiden tot een vermeer-
dering van het boedelactief.30 Hieruit volgt mijns inziens dat de curator 
een wettelijke taak heeft gekregen, waarbij het belang van de gezamenlijke 
schuldeisers, onder omstandigheden, ondergeschikt is aan het maatschap-
pelijke belang van fraudesignalering.

Daarnaast is er de laatste jaren binnen het insolventierecht een toegenomen 
aandacht voor de continuïteit van ondernemingen, waarbij maatschappe-
lijke belangen zoals het behoud van werkgelegenheid zijn gediend.31 In dat 
kader wijs ik op de recent in werking getreden Wet Homologatie Onder-
hands Akkoord,32 het thans aanhangige wetsvoorstel Wet Continuïteit 
Ondernemingen I (WCO I)33 en het voorontwerp van de Wet overgang van 

26 Rb. Noord-Holland (vzr.) 15 augustus 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:7326, 
r.o. 4.4; zie ook Rb. Amsterdam 4 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3999, 
r.o. 2.2, waarin ook lijkt te worden aangenomen dat maatschappelijke belangen 
kunnen prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers: ‘De 
curator is dus niet verplicht bij een overname zonder meer de hoogste bieder te 
kiezen. Hij mag de overname/doorstart gunnen aan een bieder die, hoewel hij 
minder dan de hoogste bieder biedt een bod doet waarbij meer met deze maat-
schappelijke belangen rekening wordt gehouden’. 

27 Stb. 2017, 124.
28 Kamerstukken II 2014/15, 34253, nr. 3, p. 2 en 3 (MvT).
29 Kamerstukken II 2014/15, 34253, nr. 3, p. 3 (MvT).
30 Zie onder meer Vriesendorp 2017, p. 153; Boots 2017, p. 241.
31 Vgl. Van Hees & Bil 2020, p. 2721.
32 Stb. 2020, 414. 
33 Kamerstukken I 2015/16, 34218, nr. A; Kamerstukken II 2018/19, 34218, L. 

Content.indd   298Content.indd   298 29 Nov 2021   10:13:1529 Nov 2021   10:13:15



299

X  De faillissementscurator en maatschappelijke belangen

onderneming in faillissement (WOVOF).34 Tijdens het schrijven van deze 
bijdrage is een novelle bij WCO I in consultatie waarmee, ter bevordering 
van een spoedige implementatie, het toepassingsbereik (tijdelijk) wordt 
beperkt tot ‘ondernemingen waarbinnen activiteiten worden verricht waar-
mee maatschappelijke belangen zijn gediend’.35

2.3 Maatschappelijke belangen in de Insolad Praktijkregels

In de Praktijkregels van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (Inso-
lad) is er op diverse plaatsen aandacht voor de curator en maatschappelijke 
belangen.36 De Praktijkregels zijn niet bindend, maar zij beogen, blijkens de 
toelichting, de heersende leer onder curatoren weer te geven.37 In paragraaf 
1.1 is bepaald dat de curator zich moet laten leiden door het belang van de 
boedel, maar dat hij daarbij ‘maatschappelijke belangen niet uit het oog 
dient te verliezen’. Verder blijkt uit de paragrafen 2.1 en 4.1 dat de cura-
tor zich bij het starten van nieuwe procedures of bij het voortzetten van 
een gefailleerde onderneming dient te laten leiden door het belang van de 
gezamenlijke schuldeisers of door zwaarwegende maatschappelijke belan-
gen.38 Hieruit kan worden afgeleid dat er ruimte bestaat om zwaarwegende 
belangen te laten prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuld-
eisers.39 In de literatuur is opgemerkt dat de Praktijkregels verder gaan dan 
wat op basis van de rechtspraak als verplichting kan worden aangenomen.40

2.4 Wetenschappelijk debat

2.4.1 Controverse

In de rechtswetenschap bestaat controverse over de curator en maatschap-
pelijke belangen, waarbij de discussie zich met name toespitst op de vraag 

34 Kamerstukken II 2018/19, 33695, nr. 18, p. 1-2.
35 Wetsontwerp ter wijziging van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemin-

gen I (laatst geraadpleegd op 14 juni 2021).
36 Insolad, Praktijkregels voor curatoren, april 2019, par. 1.1, 2.1, 4.1 en 7.2 

(laatst geraadpleegd op 13 mei 2021).
37 Insolad, Praktijkregels voor curatoren, april 2019, voorwoord (laatst geraad-

pleegd op 13 mei 2021).
38 Insolad, Praktijkregels voor curatoren, april 2019, par. 2.1 en 4.1 (laatst ge-

raadpleegd op 13 mei 2021).
39 Het bepaalde in de par. 2.1 en 4.1 lijkt overigens in tegenspraak met de primau-

teit van de schuldeisers die volgt uit par. 1.1. Ervan uitgaande dat dit niet zo was 
bedoeld, was het woord ‘tenzij’ mijns inziens beter op zijn plaats geweest.

40 Spinath 2007, p. 103-104; zie ook (voorzichtig) Huydecoper 2007, p. 12.
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of maatschappelijke belangen kunnen prevaleren boven de belangen van de 
gezamenlijke schuldeisers. In deze paragraaf worden de verschillende visies 
uit de literatuur besproken, waarbij ik ze onderverdeel in een ‘strikte leer’ 
en een ‘ruime leer’. Een visie wordt als ‘strikt’ gekwalificeerd als er geen of 
zeer weinig ruimte is voor het laten prevaleren van het belang van de geza
menlijke schuldeisers. De overige visies worden als ‘ruim’ gekwalificeerd.

2.4.2 Strikte leer

Ophof, Vriesendorp en De Ranitz vertegenwoordigen de strikte leer in de 
sterkste vorm. Zij spreken zich uit tegen het oordeel van de Hoge Raad in 
het reeds genoemde Sigmacon II-arrest.41 Zo schrijft Ophof in zijn noot bij 
het Maclou-arrest dat de rechten van individuele schuldeisers niet onderge-
schikt mogen worden gemaakt aan maatschappelijke belangen. Hij bepleit 
dat de overheid ten laste van algemene middelen en niet ten laste van de 
bij het faillissement betrokken schuldeisers, een maatschappelijk doel als 
werkgelegenheid dient na te streven.42 Vriesendorp meent dat de curator 
niet mag worden ‘belast’ met het behartigen van maatschappelijke belan-
gen, omdat dat niet zijn taak is en hij daartoe ook niet is toegerust.43 Ook 
De Ranitz acht het, in navolging van Vriesendorp en Ophof, niet wenselijk 
dat de curator wordt belast met het behartigen van maatschappelijke belan-
gen.44 Hij acht dit in strijd met de primauteit van de schuldeisers, zoals 
blijkt uit de (strekking van de) Faillissementswet.45

Hoewel Van Zanten wel ruimte ziet om maatschappelijke belangen te 
laten prevaleren boven de belangen van individuele schuldeisers, is hij van 
mening dat het belang van de gezamenlijke schuldeisers in beginsel niet 
door maatschappelijke belangen opzij kan worden gezet.46 Zou dat wel 
kunnen, dan wordt volgens hem afbreuk gedaan aan de afwegingen die in 

41 HR 24 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1643, NJ 1996/472, r.o. 3.5 (Sig
macon II).

42 H.P.J. Ophof, annotatie bij HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, 
TVVS 1996/113 (Maclou).

43 Vriesendorp 1996, p. 141. 
44 De Ranitz 1996, p. 190.
45 De Ranitz 1996, p. 193.
46 Van Zanten 2012, p. 40. Van Zanten nuanceert zijn uitspraak met de woor-

den ‘in beginsel’ maar gaat niet in op de eventuele uitzonderingen die gemaakt 
zouden kunnen worden. Gelet hierop en op de formulering die hij gebruikt ten 
aanzien van de maatschappelijke belangen die in beginsel niet kunnen prevale-
ren ‘hoe zwaarwegend ook’, neem ik aan dat er volgens hem vrijwel geen uitzon-
deringen denkbaar zijn.

Content.indd   300Content.indd   300 29 Nov 2021   10:13:1529 Nov 2021   10:13:15



301

X  De faillissementscurator en maatschappelijke belangen

het faillissementsrecht zijn gemaakt47 en verwordt de faillissementsafwik-
keling tot een ‘onvoorspelbare aangelegenheid’.48

Andere auteurs binnen de strikte leer zien iets meer (zij het beperkt) ruimte 
voor uitzonderingen.49 Zo is Spinath van mening dat de curator, die volgens 
hem uitsluitend de belangen van schuldeisers moet dienen, onder omstan-
digheden ‘als in iedere andere rechtsbetrekking’ gebonden is aan de ‘rede-
lijkheid en billijkheid’ en geen misbruik van zijn bevoegdheid mag maken.50 
Hij is daarin echter terughoudend. Volgens hem bestaan er geen goede 
redenen om deze maatstaven op voorhand als rechtvaardigingsgrond aan te 
wijzen.51 Verstijlen is van mening dat de curator maatschappelijke belangen 
niet mag laten prevaleren, tenzij sprake is van aanzienlijke onevenredig-
heid tussen belangen.52 Hij voegt daaraan toe dat hiervan geen sprake kan 
zijn als de belangen van de gezamenlijke schuldeisers meer dan ‘marginaal’ 
worden geraakt.53 Wessels meent dat alleen misbruik van recht (art. 3:13 lid 
2 BW) aanleiding kan geven tot het laten prevaleren van maatschappelijke 
belangen boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.54

2.4.3 Ruime leer

Snijders en A. van Hees keren zich tegen de strikte leer. Snijders erkent dat 
het behartigen van maatschappelijke belangen tegenstrijdig kan lijken aan 
de Faillissementswet,55 maar is van mening dat alle betrokkenen bij een 
faillissement zich met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid ten 
opzichte van elkaar moeten gedragen.56 Doordat de invulling van de rede-
lijkheid en billijkheid (mede) wordt bepaald aan de hand van de huidige maat-
schappelijke opvattingen, kan de Faillissementswet in overeenstemming 

47 Van Zanten 2012, p. 39. 
48 Van Zanten 2012, p. 37. 
49 Zie naast de hierna genoemde auteurs ook Borgers 1996, p. 547; De Boer 2004, 

p. 677.
50 Spinath 2007, p. 104.
51 Spinath 2007, p. 104.
52 Verstijlen 1998, p. 153.
53 Verstijlen 1998, p. 153.
54 Wessels 2020, p. 234; zie ook Huydecoper 2007, p. 10, waarin hij op verge-

lijkbare wijze verdedigt dat alleen ruimte bestaat voor het laten prevaleren van 
maatschappelijke belangen boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, 
indien sprake is van een in rechte niet te verantwoorden verschil in gewicht van 
belangen. 

55 Snijders 2003, p. 274.
56 Snijders 2003, p. 278.
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met deze opvattingen worden geïnterpreteerd, zonder dat daarvoor een 
wetswijziging nodig is.57 Zie ik het goed, dan bestaat er volgens hem op 
deze wijze ruimte om, onder omstandigheden, maatschappelijke belangen 
boven de belangen van zowel de individuele als de gezamenlijke schuldei-
sers te laten prevaleren.

A. van Hees meent dat de afwikkeling van faillissementen op een maat-
schappelijk verantwoorde wijze dient te geschieden.58 Dat kan volgens 
hem betekenen dat maatschappelijke belangen voorrang krijgen boven de 
belangen van de gezamenlijke schuldeisers.59 Hij verdedigt dat het voor de 
schuldeisers feitelijk gaat om ‘het verschil tussen bijna niets en nog iets 
minder dan bijna niets’.60 Hij ziet in het Sigmacon II-arrest de start van 
een ontwikkeling richting het toekennen van een steeds groter gewicht aan 
maatschappelijke belangen.61 Ook Van der Heijden is van mening dat mede 
in het licht van het Sigmacon II-arrest een tendens is ontstaan waarbij ‘het 
belang van schuldeisers bij volledige voldoening van hun vordering niet 
meer die onaantastbare positie inneemt als voorheen’.62 Volgens hem is het 
aan de curator om in ieder individueel geval een afweging te maken tussen 
maatschappelijke belangen en de belangen van de schuldeisers.63

De Kloe vindt dat betrokken belangen indien ze onevenredig worden 
geschaad, kunnen prevaleren boven het belang van de gezamenlijke schuld-
eisers.64 Hij kan echter niet volledig tot de ruime leer worden gerekend, 
omdat volgens hem curatoren zich niet moeten richten op het ‘vage begrip’ 
van maatschappelijke belangen, maar alleen de belangen van degenen die 
direct bij het faillissement zijn betrokken, moeten meewegen.65

57 Snijders 2003, p. 278.
58 Van Hees 2015, p. 2, zie ook Kemp 2015, p. 514, zijn betoog lijkt echter gericht 

te zijn op conflicten tussen maatschappelijke belangen en individuele schuld-
eisers. Op de vraag of maatschappelijke belangen ook kunnen prevaleren boven 
de belangen van de gezamenlijke schuldeisers gaat hij niet in. 

59 Van Hees 2015, p. 3-4.
60 Van Hees 2004, aan het slot van de paragraaf ‘Dient het belang van de geza-

menlijke schuldeisers inderdaad steeds te prevaleren?’.
61 Van Hees 2015, p. 2.
62 Van der Heijden 1996, p. 30; zie ook Huls 2000, p. 24 en 25.
63 Van der Heijden 1996, p. 30.
64 De Kloe 2020, p. 141.
65 De Kloe 2020, p. 138.
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2.4.4 Heersende leer?

Door enkele auteurs wordt gesteld dat wat door mij de strikte leer wordt 
genoemd, de leidende visie in de literatuur is.66 Hoewel het aantal auteurs 
dat zich uitspreekt voor de strikte leer inderdaad groter is dan het aantal 
auteurs dat zich uitspreekt voor de ruime leer, moet in ogenschouw worden 
genomen dat een aanzienlijk deel van literatuur, zeker binnen de strikte 
leer, in de jaren negentig van de vorige eeuw is geschreven.67 Zoals uit deze 
paragraaf blijkt, hebben de ontwikkelingen in het (juridische) denken aan-
gaande de curator en maatschappelijke belangen sindsdien niet stilgestaan. 
Het valt met het oog hierop nog maar te bezien of deze auteurs inmid-
dels ook heden ten dage nog hetzelfde standpunt zouden innemen. Het is 
daarom beter om terughoudendheid te betrachten bij het duiden van wat in 
de literatuur thans als leidende visie kan worden aangeduid.

3 Resultaten empirisch onderzoek

3.1 Werkwijze

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat de taak van de curator op het 
vlak van maatschappelijke belangen niet helder is. De wetgever en de Hoge 
Raad stellen de primauteit van de gezamenlijke schuldeisers voorop, maar 
geven daarnaast signalen af dat maatschappelijke belangen belangrijker 
worden. De vraag of, wanneer en welke maatschappelijke belangen mogen 
prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers is echter 
niet beantwoord. De zojuist besproken controverse in de rechtswetenschap 
laat zien dat hierover uiteenlopend wordt gedacht. Dit roept de vraag op 
hoe curatoren in de praktijk omgaan met maatschappelijke belangen en of 
dit resulteert in rechtsongelijkheid in de zin van ongelijke behandeling van 
maatschappelijke belangen en/of de belangen van schuldeisers in min of 
meer vergelijkbare gevallen.68

Om hier zicht op te krijgen heb ik verkennend69 kwalitatief empirisch 
onderzoek verricht door middel van interviews onder curatoren. Aan dit 

66 Zie onder meer Van Hees 2004, paragraaf ‘De doctrine’; Van Zanten 2012, 
p. 33; (impliciet) De Kloe 2020, p. 135.

67 Wanneer alleen de recentere literatuur in ogenschouw wordt genomen (vanaf 
2010), dan is het aantal auteurs gelijker over beide ‘leren’ verdeeld. 

68 Zie de Inleiding.
69 Zie par. 4.2 waarin ik toelicht dat het onderzoek niet uitsluitend verkennend 

van aard is, maar deels ook een toetsend karakter heeft. 

Content.indd   303Content.indd   303 29 Nov 2021   10:13:1529 Nov 2021   10:13:15



304

Publiek privaatrecht

onderzoek hebben twintig respondenten met gemiddeld 20,4 jaar werk-
ervaring als curator deelgenomen.70 De interviews vonden plaats in mei 
2021 en werden gevoerd met gebruikmaking van een semigestructureerde 
vragenlijst waarin drie fictieve casus waren opgenomen (zie bijlage 1). In de 
casus werden situaties geschetst waarin steeds sprake was van strijdigheid 
tussen de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en maatschappelijke 
belangen van verschillende aard. Aan de respondenten werd gevraagd (a) of 
en welke maatschappelijke belangen zij tegenkomen, (b) wanneer en hoe zij 
deze belangen meewegen, (c) of zij deze belangen laten prevaleren boven de 
belangen van individuele/gezamenlijke schuldeisers en (d) wat volgens hen 
de invloed is van de rechter-commissaris, die toezicht houdt op het beheer 
en vereffening van de failliete boedel door de curator.71 Ten slotte werd 
de respondenten gevraagd (e) of het hen voldoende duidelijk is wat van 
hen wordt verwacht waar het gaat om het meewegen van maatschappelijke 
belangen. De resultaten van dit onderzoek worden hierna gepresenteerd.

3.2 Maatschappelijke belangen in de praktijk

Aan de respondenten werd ten eerste gevraagd of zij maatschappelijke 
belangen tegenkomen bij de afwikkeling van faillissementen en, zo ja, 
welke dat zijn.72 Alle twintig respondenten gaven aan dat zij in meer of 
mindere mate maatschappelijke belangen tegenkomen bij de afwikkeling 
van faillissementen. Of maatschappelijke belangen een rol spelen, hangt 
volgens hen onder meer af van de grootte, de aard en de arbeidsintensiviteit 
van de activiteiten van de gefailleerde onderneming. Enkele respondenten 
gaven aan dat bij ondernemingen met een publieke taak, zoals ziekenhuizen 

70 Potentiële respondenten werden op basis van een willekeurige selectie via de 
website van Insolad benaderd. Toen dit onvoldoende respons opleverde (drie 
 respondenten), zijn de overige respondenten geworven via een oproep op 
Linked In en via persoonlijke contacten van andere respondenten. Van de twin-
tig respondenten waren negentien respondenten op dat moment werkzaam als 
curator en was één respondent tot voor kort werkzaam als curator. Zij waren 
werkzaam voor zeventien verschillende advocatenkantoren, gevestigd in vijf 
verschillende rechtbank-arrondissementen.

71 Art. 64 Fw.
72 Deze belangen werden gedefinieerd als belangen van maatschappelijke aard, 

niet zijnde de belangen van de schuldeisers of de gefailleerde. Daarbij werd aan-
gegeven aan de respondenten dat het maatschappelijke belang van fraudesigna-
lering (art. 68 lid 2 Fw) buiten beschouwing zou blijven. Vanuit het oogpunt van 
transparantie voeg ik daaraan toe dat daarnaast de maatschappelijke belangen 
waarbij de curator niet of nauwelijks over beleidsruimte beschikt (zie inleiding), 
indien deze ter sprake kwamen, achteraf buiten beschouwing zijn gelaten. 
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en zorginstellingen, maatschappelijke belangen nadrukkelijker aanwezig 
zijn dan bij ‘normale’ faillissementen.

Alle respondenten zien het werkgelegenheidsbelang als het meest voor 
de hand liggende en meest relevante maatschappelijk belang. Respon-
denten gaven aan dat dit belang met name een rol speelt bij faillissemen-
ten met een ‘behoorlijk aantal werknemers’ waarbij een doorstart wordt 
gemaakt. Naast het werkgelegenheidsbelang werden ook het milieubelang 
en het belang van het continueren van goede (gezondheids)zorg veelvul-
dig genoemd.73 Bij het milieubelang werden vaak voorbeelden genoemd die 
gingen over het voldoen aan milieuwetgeving,74 maar er waren ook voor-
beelden van onverplichte maatregelen, zoals het eisen van garanties van 
derden dat zij de milieuwetgeving zullen naleven.

Enkele respondenten gaven aan dat zij het tegengaan van kapitaalvernie-
tiging door de levensvatbare onderdelen van de onderneming te continu-
eren, beschouwen als een maatschappelijk belang.75 Tevens kwam tijdens 
de interviews aan bod dat met het continueren van de gefailleerde onder-
neming ook andere maatschappelijke belangen worden gediend, zoals het 
behouden van een lokale voorziening, het beperken van maatschappelijke 
overlast en/of schade door faillissementen of het waarborgen van de conti-
nuïteit van afnemers.76 Daarnaast noemden enkele respondenten het belang 
van het aanzien van de beroepsgroep van curatoren en het faillissements-
recht als een maatschappelijk belang. Zij gaven aan dat dit bijvoorbeeld een 
rol speelt bij het bepalen van de hoeveelheid tijd die zij besteden aan het 
verstrekken van informatie en toelichting aan betrokken actoren.

Andere maatschappelijke belangen die, zij het minder frequent (vaak een-
malig), werden genoemd, zijn:

73 Het meest pregnante genoemde voorbeeld van ‘goede zorg’ is het voorkomen 
dat patiënten onnodig overlijden. Andere genoemde voorbeelden zijn het behou-
den van dezelfde behandelend medisch specialist of het kunnen blijven wonen in 
dezelfde zorginstelling.

74 Deze voorbeelden blijven, zoals reeds aangegeven in de inleiding en in voet-
noot 73, verder buiten beschouwing.

75 Een van de respondenten (een zeer ervaren curator) stelde dat dit volgens hem 
zelfs de belangrijkste taak van de curator is en voegde hieraan toe: ‘het licht 
uitdoen dat kan iedereen’.

76 Genoemde voorbeelden van het waarborgen van de continuïteit van afnemers 
zijn het operationeel houden van de hosting van websites van webwinkels, het 
in stand houden van de catering van gezonde/duurzame voeding op scholen en 
het openhouden van een kinderopvanglocatie.

Content.indd   305Content.indd   305 29 Nov 2021   10:13:1529 Nov 2021   10:13:15



306

Publiek privaatrecht

-	 consumentenbelangen in het algemeen en snelle en adequate hulpver-
lening aan reizigers in het bijzonder;

-	 (ordentelijke) ontruiming van bedrijfslocaties;
-	 politieke belangen;
-	 nationale veiligheid, specifiek een verbod om intellectuele eigendommen 

te verkopen aan een buitenlandse partij.

3.3 Tegenstrijdigheid tussen belangen?

Aan de respondenten werd gevraagd of het in hun ervaring vaak voor-
komt dat maatschappelijke belangen tegenstrijdig zijn aan de (financiële) 
belangen van de schuldeisers. Enkele respondenten benadrukten dat bij de 
afwikkeling van faillissementen vrijwel altijd sprake is van uiteenlopende, 
en dus conflicterende, belangen: ‘de koek is gewoon te klein’. Dat beeld 
wordt door de meerderheid van de respondenten in die zin genuanceerd 
dat volgens hen de belangen niet altijd tegenstrijdig hoeven te zijn. Zo werd 
aangegeven dat een doorstart in de regel ook in het belang van de schuld-
eisers is, omdat dit vaak een hogere opbrengst genereert dan een liquidatie.

Een deel van de respondenten gaf aan dat maatschappelijke belangen in 
hun ervaring vrijwel niet tegenstrijdig zijn aan de belangen van schuldei-
sers, omdat de verschillen tussen de belangen in de praktijk ‘vaak niet zo 
scherp zijn’. Als voorbeeld werd genoemd dat de meeste doorstarters zijn 
gebaat bij het overnemen van personeel en er dan geen situatie ontstaat 
waarin moet worden gekozen tussen een hogere opbrengst en het behoud 
van werkgelegenheid. Respondenten gaven ook aan dat de belangen niet 
tegenover elkaar hoeven te staan als de curator dit goed regelt, bijvoorbeeld 
door de kosten van het behartigen van maatschappelijke belangen bij een 
derde partij te leggen.77

Dat curatoren zoeken naar het verenigen van belangen, blijkt ook uit 
de bespreking van de casus over dreigende milieuverontreiniging en de 
continuïteit van een kabelexploitatie. Bij de milieuverontreinigingsca-
sus, die ging over het (al dan niet) voortzetten van een wettelijk onver-
plichte bedrijfsbrandweer ter voorkoming van dreigende en ernstige 
milieuverontreiniging,78 gaven vrijwel alle respondenten aan te zullen zoe-

77 Een van de respondenten zei hierover: ‘vaak kun je de belangen wel verenigen, er 
is eigenlijk altijd wel een oplossing waardoor je toch het een en het ander kunt 
doen en dat is ook de truc voor mij, de uitdaging om dat te kunnen doen’.

78 In de casus ging het om het al dan niet continueren van wettelijk onverplichte 
maatregelen, ter onderscheiding van het naleven van milieuwetgeving waarvoor 
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ken naar alternatieve (overheids)financiering voor het voortzetten hiervan, 
om te voorkomen dat dit ten laste van de schuldeisers wordt gebracht. In 
de casus over een gefailleerde kabelexploitant, die ging over het al dan 
niet conti nueren van een verliesgevende kabelexploitatie ten behoeve van 
de conti nuïteit van de aangesloten afnemers, gaven de meeste respondenten 
aan dat zij, waar mogelijk, de afnemers zouden laten bijbetalen voor de 
continuering van de dienstverlening, zodat dit niet ten laste van de schuld-
eisers zou komen.

3.4 Prevaleren boven gezamenlijke schuldeisers?

Desgevraagd gaven alle respondenten aan dat zij zich in de eerste plaats 
laten leiden door de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Daarnaast 
zijn alle respondenten het met elkaar eens dat maatschappelijke belangen 
kunnen prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. 
De mate van terughoudendheid waarmee dit wordt aangenomen, verschilt 
onder de respondenten echter aanzienlijk. Acht van de twintig respon-
denten gaven aan dat de ruimte om maatschappelijke belangen te laten 
prevaleren wat hen betreft beperkt is tot belangen die door mij ‘evident 
zwaarwegend’ worden genoemd, zoals het nemen van noodmaatregelen in 
het belang van mensenlevens (ziekenhuisfaillissementen) of nationale vei-
ligheid. Dat noem ik de ‘strikte visie’.79 Wat exact onder evident zwaar-
wegende maatschappelijke belangen wordt verstaan en in hoeverre deze 
maatschappelijke belangen mogen prevaleren, kon door de respondenten 
niet in algemene zin worden benoemd.

De meeste respondenten die de strikte visie hanteren, zien daarnaast ruimte 
om ook niet evident zwaarwegende maatschappelijke belangen te laten pre-
valeren, indien dit slechts een zeer klein nadeel oplevert voor de schuldei-
sers. Wanneer het nadeel groter is, gaf een deel van deze respondenten aan 
in overleg te treden met de (grootste) schuldeisers. Dat zijn in de praktijk 
vaak de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekerin-
gen (UWV) en/of de bank. Deze schuldeisers blijken soms bereid om een 
offer te maken ten gunste van bijvoorbeeld het behoud van werkgelegen-
heid of het welzijn van zorgcliënten.

op de curator een zelfstandige plicht tot naleving bestaat (zie inleiding). 
79 Dit begrip dient ter onderscheiding van de verschillende visies van responden

ten en dient te worden onderscheiden van de begrippen ‘strikte leer’ en ‘ruime 
leer’ waarmee ik, zoals besproken in par. 2.4.2, verschillende visies in de litera
tuur heb onderscheiden. 
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Respondenten noemden als argumenten voor het betrachten van (grote) 
terughoudendheid onder meer dat een andere visie strijdig zou zijn met de 
strekking van de Faillissementswet en dat zij het onwenselijk vinden dat de 
faillissementsafwikkeling afhankelijk wordt van de persoonlijke overtui-
gingen van de curator.

Twaalf van de twintig respondenten gaven aan dat voor hen de ruimte tot 
het laten prevaleren van maatschappelijke belangen verder gaat dan de 
hiervoor beschreven strikte visie. Dat noem ik de ‘ruime visie’.80 Hoeveel 
ruimte zij zien voor het meewegen van maatschappelijke belangen is sterk 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Uit de bespreking van 
de werkgelegenheidscasus blijkt dat de respondenten in dat geval bijvoor-
beeld kijken naar het aantal banen dat behouden blijft, de kansen van de 
werknemers op de arbeidsmarkt, welke garanties kunnen worden gegeven81 
en welke schuldeisers worden geraakt. De gezichtspunten worden door res-
pondenten verschillend gewaardeerd. Zo ligt voor de ene respondent het 
omslagpunt bij het behoud van circa vijftig banen en komt bij anderen het 
omslagpunt pas in beeld vanaf honderd(en) banen. Respondenten gaven 
aan minder terughoudend te zijn als de gevolgen uitsluitend merkbaar zijn 
voor de Belastingdienst en het UWV, omdat deze instellingen feitelijk een 
dubbele pet op hebben en ook financieel zijn gebaat bij het behoud van 
werkgelegenheid.

Respondenten hebben voor het aannemen van de ruime visie verschillende 
redenen. Zo werd genoemd dat de ‘gewone’ schuldeisers in faillissement 
veelal toch al geen uitkering ontvangen, dat curatoren hun ogen niet zou-
den moeten sluiten voor de wereld om hen heen en dat met de wettelijke 
verankering van de fraudesignalerende taak van de curator door de wet-
gever een signaal is gegeven dat maatschappelijke belangen belangrijk(er) 
zijn. Daarnaast werd genoemd dat schuldeisers ook een eigen verantwoor-
delijkheid hebben om schulden niet te hoog te laten oplopen en ten slotte 
gaf één respondent aan dat in de Faillissementswet en jurisprudentie van 

80 Dit begrip dient ter onderscheiding van de verschillende visies van responden
ten en dient te worden onderscheiden van de begrippen ‘strikte leer’ en ‘ruime 
leer’ waarmee ik, zoals besproken in par. 2.4.2, verschillende visies in de litera
tuur heb onderscheiden. 

81 In dit kader wezen meerdere respondenten op het bestaan van een bepaald type 
doorstart kandidaat die in ruil voor een lagere koopprijs belooft om (een deel 
van) de werkgelegenheid te behouden. Vervolgens blijken deze afspraken niet te 
worden nagekomen. Dit type doorstarter werd door één respondent aangeduid 
als ‘roofridder’. 
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de Hoge Raad geen verbod is te vinden voor het laten prevaleren van maat-
schappelijke belangen boven de gezamenlijke schuldeisers. Meerdere res-
pondenten gaven aan te verwachten dat veel van hun collega’s er een meer 
‘rigide’ visie op na houden.

De door mij gemaakte onderverdeling in een strikte visie en een ruime 
visie zou kunnen suggereren dat de beslissing om maatschappelijke belan-
gen al dan niet te laten prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke 
schuldeisers, altijd bewust wordt gemaakt. Dat beeld dient echter te wor-
den genuanceerd. De respondenten gaven aan dat er in het begin van het 
faillissement een hectische fase is waarin de curator in eerste instantie vaak 
streeft naar het handhaven van de status quo, om zo een periode te creëren 
waarin beslissingen kunnen worden genomen. Het is vaak pas achteraf dui-
delijk welke belangen daarmee zijn gediend. Zo kan achteraf blijken dat het 
tijdelijk continueren van de onderneming om de kansen op een doorstart te 
vergroten niet in het belang was van de gezamenlijke schuldeisers (namelijk 
als een doorstart niet kan worden gerealiseerd), terwijl daarmee mogelijk 
wel maatschappelijke belangen zijn gediend.

Ten slotte laat de bespreking van de casus zien dat maatschappelijke belan-
gen verschillend worden gewaardeerd door de respondenten en dat dit niet 
parallel hoeft te lopen met de indeling ‘strikt’ en ‘ruim’. Het maatschap-
pelijke belang van het (wettelijk onverplicht) voorkomen van milieuveront-
reiniging wordt door sommige respondenten, die deels een strikte visie en 
deels een ruime visie hanteren, uitsluitend gezien als een overheidstaak. Dat 
betekent dat zij niet bereid zijn om, in die casus, preventieve (onverplichte) 
milieumaatregelen ten laste van de gezamenlijke schuldeisers voort te zet-
ten. Andere respondenten zien dit belang juist als een onderdeel van hun 
zorgplicht als curator.

3.5 Verdeeldheid onder rechterscommissarissen

Aan de respondenten werd ook gevraagd of zij bij het toezicht door de 
rechter-commissaris ervaren dat wordt ‘gestuurd’ op het wel of niet mee-
wegen van maatschappelijke belangen. Van de zeventien respondenten die 
op dit punt uit eigen ervaring konden spreken, gaven negen respondenten 
aan dit inderdaad te ervaren. Hun ervaringen blijken wezenlijk van elkaar 
te verschillen. Drie respondenten gaven aan dat in hun ervaring rechters- 
commissarissen hoofdzakelijk, of genoemd door één respondent: ‘uitslui-
tend’, toezicht houden op het realiseren van een maximale opbrengst voor 
de schuldeisers. Hier staat tegenover dat in de ervaring van vijf andere res-
pondenten de rechter-commissaris ook toezicht houdt op de behartiging 
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van maatschappelijke belangen, waarbij één respondent zelfs zei dat dit in 
zijn beleving feitelijk de hoogste prioriteit is van rechters-commissarissen. 
Eén respondent gaf aan te ervaren dat door verschillende rechters-commis-
sarissen op verschillende wijzen wel of geen belang wordt gehecht aan het 
behartigen van maatschappelijke belangen. Van de overige acht responden-
ten, die deze ‘sturing’ door de rechter-commissaris niet hebben ervaren, 
gaven drie respondenten aan dat een rechter-commissaris maatschappelijke 
belangen (vrijwel) nooit ter sprake brengt en gaven de overige vijf respon-
denten aan dat wanneer zij maatschappelijke belangen ter sprake brengen, 
zij op dit punt vrijwel altijd op één lijn zitten met de rechter-commissaris.

3.6 Onduidelijkheid over de taakuitoefening

Afsluitend werd aan de respondenten gevraagd of zij hun taak op het vlak 
van maatschappelijke belangen voldoende duidelijk vinden. Hierop ant-
woordden zes van de twintig respondenten in bevestigende zin. Van deze 
zes respondenten hanteren er twee de strikte visie en vier respondenten de 
ruime visie. De overige veertien respondenten vinden het niet, of niet volle-
dig, duidelijk wat hun taak ten opzichte van maatschappelijke belangen is.

De onduidelijkheid is met name gelegen in de vraag hoe ver zij dienen te 
gaan in het meewegen van maatschappelijke belangen. Het is volgens de 
meeste respondenten niet mogelijk om hierover volledige duidelijkheid te 
verkrijgen. Dit wijten zij onder meer aan het sterk casuïstische karakter en 
de hectiek (met name tijdens de beginfase) van de afwikkeling van een fail-
lissement. Meerdere respondenten gaven aan dat zij het gebrek aan duide-
lijkheid niet problematisch vinden, omdat dit juist bewegingsruimte biedt, 
of zoals één van de respondenten het verwoordde: ‘als we alles gaan zitten 
voorkauwen, dan zou er voor mij geen bal meer aan zijn’. Daarnaast gaven 
enkele respondenten juist aan dat zij het op prijs zouden stellen als er meer 
duidelijkheid zou zijn. Een van hen merkte op: ‘het zou fijn zijn als we een 
wettelijke basis zouden hebben voor het gedrag dat we in de praktijk wel 
vertonen’. Of een wettelijke basis, mijns inziens, inderdaad een oplossing 
kan bieden voor de genoemde onduidelijkheid, komt aan de orde in de 
volgende paragraaf.

4 Evaluatie

4.1 Inleiding

Uit het empirische onderzoek is gebleken dat de onduidelijkheid die is 
geschetst in paragraaf 2, inderdaad een weerslag heeft op de praktijk. In 
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deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en vervolgens 
worden aanbevelingen gedaan. Daarbij zal ik tevens antwoord geven op de 
centrale vraag van dit onderzoek: of de wijze waarop curatoren omgaan 
met maatschappelijke belangen tot rechtsongelijkheid82 leidt en, zo ja, of en 
op welke wijze de huidige situatie aanpassing behoeft. Voordat ik daartoe 
overga, plaats ik eerst nog wat kanttekeningen bij de zeggingskracht van de 
empirische onderzoeksbevindingen.

4.2 Zeggingskracht empirische onderzoeksbevindingen

Het kwalitatief empirisch onderzoek werd uitgevoerd om nieuwe inzich-
ten op te doen, omdat tot op heden nog geen vergelijkbaar onderzoek 
was gedaan.83 In die zin had het onderzoek een verkennend karakter. Het 
onderzoek was echter niet uitsluitend verkennend van aard, omdat bij mij, 
op basis van de literatuur en de Praktijkregels van Insolad,84 verwachtingen 
waren gewekt over wat er in de praktijk zou gebeuren. In zekere zin had 
het onderzoek daarom ook een toetsend karakter. Met deze wetenschap in 
het achterhoofd is ernaar gestreefd om de respondenten zo open mogelijk 
te bevragen.

De kwalitatieve aard van het onderzoek en het beperkte aantal respon-
denten maken dat uit de hier gepresenteerde bevindingen geen algemene 
conclusies kunnen worden getrokken. Daarnaast is het mogelijk dat de 
respondenten die aan het onderzoek deelnamen, meer dan gemiddeld geïn-
teresseerd waren in het thema ‘maatschappelijke belangen’, hetgeen de 

82 Zie de inleiding voor de definitie van ‘rechtsongelijkheid’ die in dit onderzoek 
wordt gehanteerd.

83 Schreur 2020, p. 178-196. Dit empirische onderzoek naar enkele ziekenhuis-
faillissementen, was gericht op het identificeren van knelpunten in patiënten-
zorg bij de afwikkeling van een faillissement. Daarin komt ook de  controverse 
tussen opbrengstmaximalisatie en maatschappelijke belangen aan bod. In 
par. 5.7 wordt daarover, in het kader van de specifiek onderzochte faillissemen-
ten, het volgende opgemerkt: ‘in de eerste plaats volgt uit de reconstructie dat 
het richtsnoer van curatoren om het belang van de gezamenlijke schuldeisers te 
dienen hen geenszins heeft belemmerd om het patiëntenbelang te behartigen. 
Steeds hebben curatoren het patiëntenbelang leidend geacht’. Aangezien het 
ging om faillissementen van een specifieke aard en om evident zwaarwegende 
maatschappelijk belangen, kan daaruit niet worden geconcludeerd of en hoe in 
meer algemene zin de in dit onderzoek geschetste controverse zich in de praktijk 
heeft vertaald. 

84 Zie respectievelijk par. 2.4 en par. 2.3.
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resultaten kan hebben vertekend.85 De resultaten van het onderzoek geven 
echter voldoende inzicht om een nieuw licht te schijnen op de discussie.

4.3 Evaluatie van de onderzoeksresultaten

4.3.1 Onderscheid ‘meewegen ‘en ‘prevaleren’

De onderzoeksresultaten geven aanleiding om ‘de wijze waarop curatoren 
met maatschappelijke belangen omgaan’ te onderscheiden in het louter 
meewegen van maatschappelijke belangen en de verdergaande bereidheid 
tot het laten prevaleren van maatschappelijke belangen boven de belangen 
van de gezamenlijke schuldeisers. ‘Meewegen’ ziet op het (h)erkennen van 
maatschappelijke belangen en het daarmee rekening houden bij beleids-
afwegingen, zoals bijvoorbeeld bij het streven naar het verenigen van de 
belangen van de gezamenlijke schuldeisers en maatschappelijke belangen. 
‘Laten prevaleren’ komt pas in beeld wanneer na het ‘meewegen’ sprake 
blijkt te zijn van een tegenstrijdigheid tussen deze belangen. Zoals in 
paragraaf 4.3.3 wordt besproken, indiceren de onderzoeksresultaten dat 
hoofdzakelijk ten aanzien van het ‘laten prevaleren’ sprake is van rechts-
ongelijkheid.

4.3.2 Meewegen maatschappelijke belangen

Er is op basis van de onderzoeksresultaten geen reden om aan te nemen dat 
er rechtsongelijkheid bestaat op het vlak van het meewegen van maatschap-
pelijke belangen als zodanig. Geen van de respondenten gaf aan niet bereid 
te zijn om de maatschappelijke belangen die ter sprake kwamen in de inter-
views, in hun beleidsafweging te betrekken. Dit wijst erop dat curatoren in 
het algemeen maatschappelijke belangen betrekken in hun beleidsafweging 
en dat is ook in overeenstemming met hetgeen de Hoge Raad heeft bepaald 
in het reeds besproken Sigmacon II-arrest.

85 Potentiële respondenten werden op basis van een willekeurige selectie via de 
website van Insolad benaderd. Toen dit onvoldoende respons opleverde (drie 
 respondenten), zijn de overige respondenten geworven via een oproep op 
 LinkedIn en via persoonlijke contacten van andere respondenten. Van hen wa-
ren negentien personen op dat moment werkzaam als curator en was één per-
soon tot voor kort werkzaam als curator. De respondenten waren werkzaam 
voor zeventien verschillende advocatenkantoren, gevestigd in vijf verschillende 
rechtbank-arrondissementen.
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Hierbij teken ik aan dat in mijn onderzoek niet werd getoetst of de respon-
denten altijd bereid zijn om alle maatschappelijke belangen mee te wegen. 
Het is dus mogelijk dat er verschil van mening bestaat over de vraag welke 
maatschappelijke belangen in welke gevallen dienen te worden meegewo-
gen. Hier staat tegenover dat uit het onderzoek blijkt dat veel respondenten 
het ‘maatschappelijk belang’ als een breed begrip zien. Hieruit leid ik af dat 
het aannemelijk is dat curatoren niet snel een maatschappelijk belang vol-
ledig buiten hun beleidsafweging zullen laten, omdat ze het niet als zodanig 
zouden (h)erkennen. Hoewel uit het onderzoek volgt dat respondenten ver-
schillend denken over de zwaarte van bepaalde maatschappelijke belangen, 
lijkt dit niet aan het meewegen van het belang in de weg te staan.86 Ten 
slotte merk ik op dat curatoren niet allemaal op dezelfde manier invul-
ling zullen geven aan het ‘meewegen van maatschappelijke belangen’. Dat 
beschouw ik echter als onvermijdelijke rechtsongelijkheid die binnen de 
marges van de beleidsruimte van de curator blijft.

De mening van enkele auteurs dat het onwenselijk is dat maatschappelijke 
belangen door curatoren worden meegewogen of dat curatoren onvol-
doende geëquipeerd zijn om dit te doen,87 wordt door de geïnterviewde 
respondenten niet gedeeld. Uit de interviews is juist een beeld ontstaan van 
curatoren die oog hebben voor maatschappelijke belangen en ernaar stre-
ven deze belangen zo goed mogelijk mee te wegen en waar mogelijk te ver-
enigen met andere belangen, en daarin vaak ook slagen.

4.3.3 Prevaleren maatschappelijke belangen

De onderzoeksresultaten indiceren dat sprake is van rechtsongelijkheid ten 
aanzien van het al dan niet laten prevaleren van maatschappelijke belan-
gen boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Alle responden-
ten waren van mening dat maatschappelijke belangen kunnen prevaleren 
boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en namen dus afstand 
van de strikte leer in de sterkste vorm.88 De consensus beperkt zich echter 
tot maatschappelijke belangen die ik in dit onderzoek evident zwaarwegend 
noem, of tot situaties waarin het nadeel voor de schuldeisers zeer klein is.89

86 In de volgende paragraaf komt aan de orde dat de zwaarte van een maatschap-
pelijk belang wel een rol speelt bij de vraag of een maatschappelijk belang mag 
prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

87 Zie par. 2.4.2.
88 Zie par. 2.4.2.
89 Terzijde merk ik op dat binnen deze consensus ook onvermijdelijk enige 

ruimte bestaat voor het ontstaan van rechtsongelijkheid, want wanneer is een 
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Buiten deze gevallen bestaat er grote verdeeldheid over de ruimte die 
bestaat voor het laten prevaleren van maatschappelijke belangen. Uit mijn 
onderzoek blijkt dat onder de respondenten onduidelijkheid bestaat over 
het recht op dit punt. Zij wezen erop dat de Faillissementswet en de juris-
prudentie weinig houvast bieden. Bij de respondenten die aangaven op dit 
punt geen onduidelijkheid te ervaren, valt op dat zij vervolgens niet een-
stemmig waren over de invulling van de taak van de curator in dit verband. 
Zij ervaren weliswaar geen onduidelijkheid, maar hun inhoudelijke ver-
deeldheid wijst mijns inziens juist wel op het ontbreken van duidelijkheid 
binnen de beroepsgroep. Zonder duidelijkheid komt het vooral aan op de 
persoonlijke overtuigingen van de curator (en rechter-commissaris), het-
geen, zoals de onderzoekresultaten indiceren, leidt tot een grote onderlinge 
verscheidenheid, wat bijdraagt aan het ontstaan van rechtsongelijkheid. 
Zo zullen de respondenten die de strikte visie hanteren, maatschappelijke 
belangen, buiten de hiervoor genoemde gevallen, alleen laten prevaleren als 
de schuldeisers daarmee instemmen. De respondenten die de ruime visie 
hanteren, zullen echter onder omstandigheden maatschappelijke belangen 
ook laten prevaleren zonder instemming van de schuldeisers.

Daarnaast zijn de respondenten met een ruime visie onderling verdeeld 
over de (waardering van) gezichtspunten en maatschappelijke belangen, 
wanneer het op het laten prevaleren aankomt. Zoals besproken in para-
graaf  3.4 blijkt uit de reacties op de milieucasus dat enkele responden-
ten die de ruime leer hanteren, het (wettelijke onverplicht) voorkomen van 
milieuverontreiniging niet kwalificeren als ‘taak’ van de curator en daarom 
niet bereid zijn om dit belang te laten prevaleren, terwijl anderen dat wel 
doen. Hieruit volgt mijns inziens, zoals in de literatuur die de strikte leer 
voorstaat al werd gevreesd,90 dat de ruimte die wordt aangenomen om 
maatschappelijke belangen te laten prevaleren in grote mate afhankelijk is 
van de persoonlijke perceptie van de curator. Dat vergroot de kans op het 
ontstaan van rechtsongelijkheid.

Verder zijn er twee andere factoren die lijken bij te dragen aan het ontstaan 
van de in deze paragraaf beschreven rechtsongelijkheid. De eerste factor 
betreft de toezichthoudende taak van de rechter-commissaris. Zoals uitge-
breid besproken in paragraaf 3.5, laten de onderzoeksresultaten zien dat, 
in de ogen van de geïnterviewde curatoren, rechters-commissarissen onder-
ling sterk zijn verdeeld over de vraag of het wenselijk en/of toegelaten is om 

maatschappelijk belang ‘evident zwaarwegend’ of een verschil ‘zeer klein’?
90 Van Zanten 2012, p. 37.
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maatschappelijke belangen te laten prevaleren boven de belangen van de 
gezamenlijke schuldeisers.91

De tweede factor is de gewekte suggestie dat de Insolad Praktijkregels de 
heersende leer onder de curatoren weergeven. Hierin schuilt immers het 
gevaar dat een grotere consensus wordt verondersteld dan er in werkelijk-
heid bestaat. Dit kan ertoe leiden dat er geen dialoog (meer) wordt gevoerd 
over het onderwerp, omdat men denkt dat hiertoe geen noodzaak bestaat. 
De onderzoeksresultaten geven echter aanwijzingen dat geen sprake is van 
consensus onder curatoren op dit punt.

4.3.4 Onwenselijkheid van rechtsongelijkheid

Hoewel het onderzoek laat zien dat het niet vaak voorkomt dat maat-
schappelijke belangen tegenstrijdig zijn aan de belangen van de gezamen-
lijke schuldeisers, vind ik het bestaan van rechtsongelijkheid op dit punt 
onwenselijk. De gezamenlijke schuldeisers en/of vertegenwoordigers van 
maatschappelijke belangen kunnen immers in onzekerheid verkeren over 
hun positie in het faillissement en zijn ‘overgeleverd’ aan de persoonlijke 
visie van de curator, rechter-commissaris en/of (grote) schuldeisers.92 Van-
uit het oogpunt van de curatoren is het onwenselijk dat de onduidelijkheid 
over hun taak op het vlak van maatschappelijke belangen hen hindert bij 
de faillissementsafwikkeling, omdat zij kostbare tijd verliezen bij het zoe-
ken naar de juiste beslissing, of veel tijd moeten besteden aan overleg en 
discussie met de betrokken actoren. Ook kan het een bron van conflicten 
(en frustratie) vormen tussen curatoren en de gezamenlijke schuldeisers en/
of vertegenwoordigers van maatschappelijke belangen. Ik zie daarom vol-
doende aanleiding om de rechtsongelijkheid die binnen faillissementen lijkt 
te bestaan als onwenselijk te beschouwen.

91 Nader vervolgonderzoek onder rechters-commissarissen is wenselijk, omdat dit 
een middellijke weergave betreft van de indrukken van curatoren.

92 Ik noem hier naast de curator en de rechter-commissaris ook de schuldeisers, 
omdat respondenten aangaven dat de beslissing om maatschappelijke belangen 
te laten prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers soms 
aan de schuldeisers wordt overgelaten (zie par. 3.4 en 4.3.2).
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4.4 Aanbevelingen

De discussie over de taak van de curator inzake maatschappelijke belangen 
wordt al ruim 25 jaar93 gevoerd en heeft, zoals uit dit onderzoek is geble-
ken, nog onvoldoende duidelijkheid opgeleverd, hetgeen in de praktijk lijkt 
te leiden tot rechtsongelijkheid. Er bestaan in de literatuur twee ‘kampen’ 
die overtuigd zijn van hun juiste, maar onderling tegenstrijdige, interpreta-
tie van de wet. Vanuit het oogpunt van het voorkomen van rechtsongelijk-
heid valt iets te zeggen voor de strikte leer. Door maatschappelijke belangen 
(vrijwel) nooit te laten prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke 
schuldeisers weten alle actoren immers waar zij aan toe zijn. De auteurs 
binnen de ruime leer lijken echter bereid om een meer open norm, en dus 
kans op rechtsongelijkheid, te aanvaarden. Zij maken een sterk punt door 
te stellen dat de curator al lang niet meer om maatschappelijke belangen 
heen kan en dat de wet ook zo is te interpreteren dat maatschappelijke 
belangen wel kunnen prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke 
schuldeisers. In de discussie lijkt een gevoel van urgentie te ontbreken. Dit 
is, gelet op de resultaten van dit onderzoek, onwenselijk. Zolang geen dui-
delijkheid wordt verschaft over de taak van de curator ten aanzien van 
maatschappelijke belangen, blijft immers de onduidelijkheid voortbestaan 
die ten grondslag ligt aan de rechtsongelijkheid in de zin van dit onderzoek.

Het in paragraaf 2.4 geschetste wetenschappelijke debat laat zien dat de 
Faillissementswet en het algemene vermogensrecht op veel verschillende 
manieren kunnen worden geïnterpreteerd ten aanzien van het al dan niet 
laten prevaleren van maatschappelijke belangen boven het belang van de 
gezamenlijke schuldeisers. Het is echter de vraag welke wetsinterpretatie 
als de juiste moet worden beschouwd. Dit is bij uitstek een vraag die aan de 
Hoge Raad dient te worden voorgelegd. Het is gezien de indicaties uit dit 
onderzoek dat thans rechtsongelijkheid bestaat, van belang dat deze vraag 
bij voorkeur door middel van een prejudiciële procedure aan de Hoge Raad 
wordt voorgelegd.94

Daarbij is het standpunt dat maatschappelijke belangen nooit kunnen pre-
valeren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, mede met 
het oog op de faillissementen van maatschappelijke organisaties, zoals 
ziekenhuizen, een gepasseerd station. Men kan er niet meer omheen dat 

93 Sinds HR 24 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1643, NJ 1996/472, r.o. 3.5 
(Sigmacon II).

94 Art. 392 lid 1 Rv. 
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maatschappelijke belangen in bepaalde gevallen moeten kunnen preva-
leren boven het belang van de gezamenlijke schuldeisers. De Hoge Raad 
zou daarom niet moeten aarzelen om dit ook zo te onderkennen. Daarmee 
wordt tevens bereikt dat de aandacht zich richt op de meest wezenlijke vra-
gen, namelijk wanneer en in welke mate maatschappelijke belangen mogen 
of moeten prevaleren.

Het is echter onwenselijk dat de Hoge Raad zich in een limitatieve opsom-
ming uitlaat over de maatschappelijke belangen die zouden kunnen preva-
leren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Daarmee wordt 
immers miskend dat de zwaarte van een belang sterk afhankelijk is van de 
context. Daarnaast is de kans op onvolledigheid groot en kunnen inzichten 
over de zwaarte van bepaalde maatschappelijke belangen na verloop van 
tijd veranderen. Het is daarom noodzakelijk dat de Hoge Raad zich uit-
spreekt over de maatstaf en de mate van terughoudendheid waarmee moet 
worden beoordeeld of maatschappelijke belangen in een specifieke context 
dienen te prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. 
Op dit punt zal de Hoge raad, met het oog op het casuïstische karakter van 
faillissementen, de praktijk voldoende handreikingen moeten bieden.

Daarnaast is een belangrijke rol voor de beroepsgroep van curatoren zelf 
weggelegd. Curatoren zullen – samen met rechters-commissarissen – met 
elkaar in gesprek moeten gaan (en blijven) over de ‘maatschappelijke taak’ 
van de curator. Het is daarbij belangrijk dat transparant wordt gemaakt 
hoe curatoren met maatschappelijke belangen omgaan en hoe rechters- 
commissarissen hierop toezicht houden. Ik pleit daarom voor de invoe-
ring van een nieuwe ‘maatschappelijke paragraaf’ in het Openbaar faillis-
sementsverslag rechtspersoon.95 Daarin dient bij ieder faillissement verslag 
te worden gedaan van de vraag of er maatschappelijke belangen betrokken 
zijn en, indien dit het geval is, op welke wijze daarmee is omgegaan. De 
informatie die daaruit volgt, kan als basis dienen voor wetenschappelijk 
onderzoek, een maatschappelijke discussie en/of een discussie onder cura-
toren en rechters-commissarissen. Daarnaast kunnen (sterk) afwijkende 
interpretaties worden gevonden en geadresseerd.

95 Op grond van art. 73a Fw dient de curator steeds na afloop van drie maanden 
verslag uit te brengen over de toestand van de boedel.
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5 Conclusie

Over de taak van de curator op het vlak van maatschappelijke belangen 
bestaat, zowel in de literatuur als in de praktijk, onduidelijkheid. Deze 
onduidelijkheid ziet met name op de vraag of maatschappelijke belangen 
mogen prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De 
onderzoeksresultaten van dit empirisch onderzoek indiceren dat dit leidt 
tot rechtsongelijkheid bij de afwikkeling van faillissementen. Deze onge-
lijkheid doet zich met name voor ten aanzien van het al dan niet laten 
prevaleren van maatschappelijke belangen boven de belangen van de geza-
menlijke schuldeisers. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat het daarom 
van groot belang is dat de Hoge Raad zich hier spoedig, bij voorkeur door 
middel van een prejudiciële procedure, over uitspreekt. Daarbij zal moeten 
worden onderkend dat het onvermijdelijk is dat maatschappelijke belangen 
in bepaalde gevallen moeten kunnen prevaleren boven de belangen van de 
gezamenlijke schuldeisers. Het is aan de Hoge Raad om te oordelen met 
welke maatstaf en met welke mate van terughoudendheid dit moet wor-
den beoordeeld. Daarnaast is het wenselijk dat de transparantie over maat-
schappelijke belangen in faillissementen wordt vergroot door middel van 
het toevoegen van een verplichte paragraaf over maatschappelijke belangen 
aan het Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon.
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Bijlage: semigestructureerde vragenlijst interviews

1. Komt u maatschappelijke belangen tegen bij de afwikkeling van faillis-
sementen? Gebeurt dat vaak en is dat afhankelijk van bepaalde (welke) 
factoren?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ‘ja’ is, welke belangen komt u dan zoal 
tegen?

3. Komt het (vaak) voor dat deze belangen tegenstrijdig zijn aan de belan-
gen van schuldeisers?

4. Laat u maatschappelijke belangen prevaleren boven de belangen van een 
individuele en/of de gezamenlijke schuldeisers?

Hoe denkt u in dat kader over de volgende drie casus:

Vooraf:
In alle drie de casus kunt u ervan uitgaan dat er onvoldoende midde-
len zijn om alle vorderingen van de schuldeisers te voldoen. Het zijn 
sterk vereenvoudigde weergaven van de praktijk, uitsluitend bedoeld om 
inzicht te krijgen in de overwegingen van de curator.

Casus 1: ‘De klassieker’
Er zijn twee biedingen op een gefailleerde winkelketen. Bieding 1 levert 
de boedel € 850.000 op, maar er wordt geen personeel overgenomen. 
Bieding 2 levert de boedel € 700.000 op en hierbij wordt de helft van het 
personeel overgenomen. De genoemde bedragen zijn inclusief de bespa-
ringen voortvloeiende uit het wegvallen van betalingsverplichtingen, 
zoals de regresvordering van het UWV. Welke bieding kiest u? Wat zijn 
hierbij relevante factoren/gezichtspunten voor u?

Casus 2: ‘Kabelexploitant’
Een kabelexploitant gaat failliet. U wordt aangesteld als curator. Op het 
kabelnetwerk zijn veel verschillende bedrijven en instellingen aangeslo-
ten die voor hun bedrijfsuitoefening afhankelijk zijn van deze aanslui-
ting. Het in stand houden van de kabelexploitatie is kostbaar en leidt 
per saldo tot een verlies. Stopt u de kabelexploitatie per direct of houdt 
u de exploitatie enige dagen in stand om de aangesloten bedrijven respijt 
te geven om een andere exploitant te vinden?
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Casus 3: ‘Milieu’
Een chemische fabriek gaat failliet. De fabriek heeft een eigen (wettelijk 
onverplichte) milieuwacht om bij eventuele calamiteiten snel en doel-
treffend op te kunnen treden. Deze milieuwacht is echter kostbaar. De 
fabriek is door u stilgelegd, maar door de aanwezigheid van chemische 
stoffen in de fabriek bestaat er nog steeds een reëel milieurisico, bijvoor-
beeld voor het weglekken van stoffen in de nabijgelegen rivier. Houdt u 
de dienst in stand?

5. Als u maatschappelijke belangen afweegt, hoe doet u dat?

6. Heeft de rechter-commissaris invloed op de beslissing om maatschap-
pelijke belangen al dan niet te betrekken in de beleidsafwegingen van 
de curator? ‘Stuurt’ de rechter-commissaris in uw ervaring bijvoorbeeld 
richting het meer of minder behartigen van maatschappelijke belangen?

7. Vindt u het voldoende helder in welke mate een curator, op grond van 
de wet, rechtspraak en doctrine, is gehouden om maatschappelijke be-
langen af te wegen/te laten prevaleren?
a. Vindt u een wetswijziging of verduidelijking op andere wijze zinvol?
b. Daarbij: ligt volgens u het primaat van de taakuitoefening van de 

curator bij de gezamenlijke schuldeisers?

8. Heeft u nog andere opmerkingen die in dit kader relevant zijn?
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XI Belangenbalans bij immuniteit van executie: 
correctie nodig?

Joey Oetomo

Het afgelopen jaar werden staten in investeringsarbitrageprocedures ver
oordeeld tot betaling van in totaal 71,9 miljard USdollar aan schade
vergoedingen. Een veelvoorkomende reden hiervoor is onrechtmatige 
toeeigening door de staat van investeringen. Waar schuldeisers vervol
gens tot executie proberen over te gaan in een beslagprocedure in Neder
land, wijzen Nederlandse rechters een beroep op immuniteit van executie 
van de staat al snel toe. Dit betekent dat betaling door de staat niet kan 
worden afgedwongen. Hoewel dit de publieke belangen die zijn gemoeid 
met staatsimmuniteit ten goede komt, gaat het ten koste van de belangen 
van de schuldeisers. Zij zien namelijk een mogelijkheid om hun in rechte 
verkregen vordering voldaan te krijgen, in rook opgaan. In deze bijdrage 
wordt de Nederlandse invulling van immuniteit van executie langs de lat 
van het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) en het recht op eigendom 
(art. 1 Eerste Protocol EVRM) gelegd en wordt gezocht naar een manier 
om de belangen van staten en schuldeisers meer in balans te brengen.

1 Inleiding

De afgelopen jaren heeft investeringsarbitrage flink wat stof doen opwaaien, 
onder andere door procedures die leidden tot enorme schadevergoedings-
veroordelingen ten laste van staten.1 Het blijft een bijzonder fenomeen: pri-
vate geschilbeslechting waarin een of meer investeerders procederen tegen 
een staat, bijvoorbeeld naar aanleiding van vermeend onrechtmatige toe- 
eigening van een bepaalde investering door de desbetreffende staat.2 Zo 
ook de welbekende Yukos-zaak. Daarin werd de Russische Federatie in 
een arbitrageprocedure, aangespannen door Yukos Oil Company (hierna: 
Yukos), veroordeeld tot betaling van miljarden US-dollars schadevergoeding 

1 Sanderson, ‘Uniper poised to file ECT claim over Dutch coal ban’, global 
arbitrationreview.com 19 april 2021; W.T. Douma c.s., ‘Open brief aan de 
Eerste Kamer’, https://eulegal.nl 7 juni 2020; B.J. Verbeek, ‘Opinie Advocaat- 
Generaal van Europees Hof lijnrecht tegenover breed gedragen kritiek op inter-
nationale investeringsarbitrage’, www.somo.nl 29 januari 2019.

2 HR 4 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1952 (Russische Federatie/Yukos).
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aan de drie aandeelhouders van Yukos. Het scheidsgerecht oordeelde – kort 
gezegd – dat de Russische Federatie aan Yukos met opzet zodanig hoge 
belastingen had opgelegd dat het bedrijf failliet ging, met het (achterlig-
gend) oogmerk om een van de aandeelhouders – een potentiële rivaal van 
de Russische president Putin, Mikhail Khodorkovsky – uit te schakelen en 
zich de eigendommen van Yukos toe te eigenen.3

De Yukos-zaak en het daarin toegewezen hoge schadevergoedingsbedrag 
staan niet op zichzelf. Uit recent onderzoek blijkt dat een veroordeling tot 
het betalen van schadevergoeding in een investeringsarbitrageprocedure 
het afgelopen jaar gemiddeld 298,3 miljoen US-dollar bedroeg. In diezelfde 
periode was het totale bedrag van door staten aan benadeelde investeer-
ders te betalen schadevergoedingen maar liefst 71,9 miljard US-dollar.4 In 
het licht van de groeiende omvang van investeringsarbitrage behoeft het 
weinig voorstellingsvermogen dat staten niet altijd staan te springen om 
dergelijke bedragen te betalen. Sterker nog, het komt niet zelden voor dat 
staten, ondanks daartoe in een arbitrageprocedure te zijn veroordeeld, wei-
geren te betalen. Investeerders zien zich in die gevallen genoodzaakt beslag 
te leggen op eigendommen van de staat. In deze beslagprocedure, die zich 
afspeelt voor de nationale rechter, heeft de staat echter een ‘joker’ achter de 
hand: het verweer van immuniteit van executie. Indien dit verweer wordt 
gehonoreerd, mogen staatseigendommen niet worden geëxecuteerd, omdat 
zij immuniteit genieten. Investeerders lopen daarmee het gevaar met lege 
handen achter te blijven.

Het immuniteitsverweer in een dergelijke beslagprocedure leidt tot wrijving 
tussen zwaarwegende belangen. Aan de ene kant is er de immuniteit van 
executie en de publieke belangen die deze dient. Immuniteit van executie 
voorkomt dat staten worden gehinderd in de uitoefening van soevereine, 
publieke taken en speelt een aanzienlijke rol in het kader van goede inter-
nationale betrekkingen.5 Aan de andere kant is er het recht van de private 
schuldeiser (in dit geval investeerder) op voldoening van zijn vordering op 
de staat. Dat recht wordt beschermd door het recht op een eerlijk pro-
ces (art. 6 EVRM) en het recht op ongestoord genot van eigendom (art. 1 
Eerste Protocol EVRM, hierna: ‘artikel 1 EP’). Het leerstuk van immuni-
teit van executie komt voort uit het internationaal (gewoonte)recht, maar 
wordt toegepast in nationale civiele procedures, waarin tevens de Europese 

3 HR 4 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1952 (Russische Federatie/Yukos).
4 Hart & Vélez 2021, p. 7.
5 Advies inzake de United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of 

States and Their Property, (CAVV) 2006, par. 5.
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mensenrechten doorwerken. De belangen en rechten van schuldeisers 
mogen daarbij niet zomaar aan de kant worden geschoven.

De Nederlandse rechter heeft zich in de afgelopen jaren – en ook zeer recent 
nog6 – meermaals uitgelaten over immuniteit van executie. De uitspraken 
laten duidelijk de dynamiek tussen de verschillende rechtsordes en de ont-
wikkeling van het leerstuk zien. In deze bijdrage staat de vraag centraal 
in hoeverre de fundamentele rechten van de schuldeisers voldoende wor-
den gewaarborgd bij een beroep op immuniteit van executie in een beslag-
procedure in Nederland. Ter beantwoording van deze vraag schets ik in 
paragraaf 2 eerst het kader van het leerstuk van immuniteit van execu-
tie. In paragraaf 3 bespreek ik de wijze waarop in Nederland toepassing 
wordt gegeven aan dit leerstuk. In paragraaf 4 volgt een duiding van de aan 
de schuldeisers toekomende fundamentele rechten, waarbij ik de huidige 
Nederlandse invulling van immuniteit van executie langs de lat leg van 
artikel 6 EVRM en artikel 1 EP. Daarbij ga ik na in hoeverre de belangen 
van schuldeisers voldoende worden gewaarborgd. In paragraaf 5 doe ik 
een voorstel voor een evenwichtigere benadering, waarna ik in paragraaf 6 
afsluit met een conclusie.

2 Staatsimmuniteit van executie

2.1 Algemeen

De doctrine van staatsimmuniteit wordt algemeen erkend als onderdeel 
van het internationaal gewoonterecht en wordt gedragen door de onaf-
hankelijkheid en soevereiniteit van staten.7 Het leerstuk bevindt zich op 
het kruispunt van nationale en internationale rechtsordes, omdat het zijn 
oorsprong vindt in het internationaal recht, maar wordt toegepast op 
nationaal niveau. Door de jaren heen heeft het leerstuk de nodige ont-
wikkelingen doorgemaakt. Zo werd begin vorige eeuw nog vrijwel overal 
ter wereld uitgegaan van absolute staatsimmuniteit van zowel jurisdictie 
als executie, terwijl tegenwoordig de zogeheten restrictieve benadering 

6 HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2103 (Kazachstan/Samruk).
7 Webb 2018, p. 209; Fox & Webb 2015, p. 13; Stoll 2012, par. 1;  Finke 

2010, p. 853. Zie ook EHRM 21 november 2001, ECLI:CE:ECHR:2001: 
1121JUD003576397 (AlAdsani v. VK), r.o. 54: ‘(…) sovereign immunity is a 
concept of international law, developed out of the principle par in parem non 
habet imperium (…)’.
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wordt gehanteerd.8 Deze brengt mee dat ook soevereine staten in bepaalde 
gevallen onderworpen zijn aan de rechtsmacht van andere soevereine sta-
ten (jurisdictie) en aan executiemaatregelen gewezen door rechters in die 
andere staten (executie).

De opkomst van de restrictieve benadering vloeit voort uit de toename van 
zowel commerciële activiteiten als commerciële vermogensbestanddelen 
van staten. In de internationale rechtsorde ontstond bij deze toenemende 
inmenging van staten op private, commerciële markten het besef dat vast-
houden aan absolute immuniteit niet langer houdbaar was.9 In de woorden 
van Lord Mustill:

‘[…] where a sovereign chooses to doff his robes and descend into the mar
ket place he must take the rough with the smooth […]’.10

Met de geleidelijke wereldwijde acceptatie van restrictieve immuniteit 
groeide ook het belang van het onderscheid tussen immuniteit van juris-
dictie en immuniteit van executie. Het eerste moet voorkomen dat (de 
rechtbank van) een staat überhaupt rechtsmacht uitoefent over een andere 
staat. Het laatste, de immuniteit van executie, moet aan beslaglegging op 
en executie van staatseigendommen in de weg staan. Dit geldt derhalve 
als ‘the last bastion of State immunity’.11 Nadat de staat een veroordelend 
(arbitraal) vonnis tegen zich heeft gekregen, en van voorkomen in dit kader 
dus al geen sprake meer is, vormt een beroep op immuniteit van executie in 
de (executoriale) beslagprocedure een laatste strohalm.

2.2 Immuniteit van executie en internationaal (gewoonte)
recht

Een executiemaatregel tegen een staat betekent een vérgaande beperking 
van staatssoevereiniteit. De maatregel beperkt immers de bevoegdheid van 
de staat om vrij over zijn eigendom te beschikken.12 Mede om die reden 

8 Fox & Webb 2015, p. 26-33; Verdier & Voeten 2015, p. 209-222; Lew, Mistelis 
& Kröl 2003, p. 744.

9 Mallien, Van den Bossche & Van der Haegen 2021, p. 79; Ruys, Angelet & 
Ferro 2019, p. 4.

10 House of Lords (Verenigd Koninkrijk) 24 juli 1995, Kuwait Airways v. Iraqi 
Airways, [1995] 1 WLR 1147, p. 1171.

11 Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, with 
commentaries (ILC), 1991, p. 56.

12 Fox and Webb 2015, p. 486.
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benadrukte het Internationaal Gerechtshof dat het al dan niet toekennen 
van immuniteit van executie aan staatseigendommen (die zich bevinden in 
andere staten) een beslissing is met verstrekkende gevolgen.13 Een beslissing 
hieromtrent door een nationale rechter is hierdoor ook een politiek gevoelig 
oordeel.14

Bij de beoordeling van een beroep op immuniteit van executie draait het 
om de bestemming van de staatseigendom waarop beslag wordt gelegd. 
Als algemeen geaccepteerde regel geldt dat immuniteit van executie slechts 
bescherming biedt voor eigendommen met een publieke bestemming.15 
Staatseigendom met een niet-publieke (commerciële) bestemming valt dus 
buiten de boot der bescherming. Volgens het Internationaal Gerechtshof 
kunnen deze regel en de restrictieve benadering worden aangemerkt als 
internationaal gewoonterecht.16 De regel komt tevens naar voren in het 
VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigen-
dommen (hierna: ‘VN-verdrag’).17

Het VN-verdrag is het sluitstuk van een lang en breed bediscussieerd codi-
ficatieproces en beoogt bij te dragen aan de harmonisatie op het gebied 
van staatsimmuniteit.18 Hoewel het nog niet formeel in werking is getre-
den door gebrek aan ratificaties (ook Nederland is geen verdragspartij), 
hebben veel verdragsbepalingen een gewoonterechtelijke status.19 Om die 
reden geldt het VN-verdrag als meest gezaghebbende regeling inzake het 
leerstuk van staatsimmuniteit. De regels omtrent immuniteit van execu-
tiemaatregelen liggen besloten in de artikelen 19 tot en met 21 van het 
VN-verdrag. Artikel 19 sub c VN-verdrag brengt de restrictieve benadering 
van immuniteit van executie tot uiting. Het weerspiegelt de hiervoor aan-
gehaalde algemene regel dat slechts eigendommen met een publieke, soeve-
reine bestemming immuniteit genieten. In meer omslachtige taal verwoordt 
de bepaling zelf dat staatsimmuniteit van executie geen toepassing vindt 
indien ‘het gaat om eigendommen die in het bijzonder worden gebruikt of 

13 IGH 3 februari 2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany/Italy), 
par. 113.

14 Zie ook Shan & Wang 2019, p. 63; Reinisch 2006, p. 813.
15 Van Leyenhorst 2018, p. 795; Fox & Webb 2015, p. 487.
16 IGH 3 februari 2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany/Italy), 

par. 117-118.
17 VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendom-

men, 2004.
18 O’Keefe, Tams & Tzanakopoulos 2013, p. 1-12.
19 O’Keefe, Tams & Tzanakopoulos 2013, p. 17.
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beoogd zijn voor gebruik door de staat voor andere dan niet-commerciële 
overheidsdoeleinden’.

In tegenstelling tot over de essentie van vorenstaande algemene regel, bestaat 
over de invulling daarvan internationaal geenszins overeenstemming. Met 
uitzondering van artikel 21 VN-verdrag, waarin een aantal staatseigen-
dommen per definitie een publieke bestemming wordt toegedicht, blijft het 
ook in het VN-verdrag stil over de manier waarop de regel dient te worden 
toegepast. Het gebrek aan duidelijkheid omtrent de invulling van de restric-
tieve benadering resulteert dan ook in een verscheidenheid aan manieren 
waarop immuniteit van executie wordt toegepast.20 Schuldeisers van staten 
zijn als gevolg daarvan bij beslaglegging op staatseigendommen steeds weer 
afhankelijk van de invulling van immuniteit van executie door de forum-
staat. Dat leidt tot rechtsonzekerheid.

Jurisprudentie uit verschillende jurisdicties laat duidelijk zien dat staten op 
uiteenlopende wijzen omgaan met de algemene regel dat slechts eigendom-
men met een publieke, soevereine bestemming immuniteit genieten. Zo 
moet een schuldeiser bij beslaglegging in het Verenigd Koninkrijk bewij-
zen dat de staatseigendom ‘currently in use or intended for use’ is voor 
een commercieel doeleinde.21 Uit Zweedse rechtspraak blijkt dat slechts de 
bestemming van de eigendom op het moment van het beslag van belang is 
en dat een eventuele (latere) bestemmingswijziging niet relevant is, waarbij 
wederom de schuldeiser de bewijslast draagt.22 In Australië geldt voor eigen-
dom waarvan de (commerciële dan wel publieke) bestemming niet duidelijk 
is een vermoeden van commercialiteit dat in het voordeel werkt van de 
schuldeiser.23 Voorts geldt in Italië dat de staat de daadwerkelijke publieke 
bestemming van eigendommen moet bewijzen24 en ook in  Oostenrijk rust 

20 Devenish & Tonova 2021, p. 100; Real 2019, afl. 46, p. 55-74; Shan & Wang 
2019, p. 67; Thouvenin & Grandaubert 2019, p. 255-256; Fox & Webb 2015, 
p. 415-416 en 619-620; Reinisch 2006, p. 804.

21 England and Wales High Court (Commercial Court) 15 juli 2016, Avionics 
Technologies v. Nigeria, [2016] EWHC 1761 (Comm), par. 40; Supreme Court 
(Verenigd Koninkrijk) 17 augustus 2012, SerVaas v. Rafidain Bank, [2012] 
UKSC 40, par. 17, 32.

22 Högsta Domstolens Beslut (Zweden), Russian Federation v. Sedelmayer, Ö 170-
10 (2011), par. 20-24.

23 Australia Foreign States Immunities Act 1985, no. 196, Article 32(3)(b).
24 Corte Suprema di Cassazione (Italië) 16 juni 2020, nr. 19103; Corte Suprema di 

Cassazione (Italië) 16 februari 2012, nr. 4820; Tribunale di Roma 3 juni 2009, 
nr. 5986 (Iraq/En. S.p.A).
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de bewijslast op de staat en moet die, om immuniteit te genieten, aantonen 
dat de eigendom een soevereine bestemming heeft.25

Hoewel de algemene, restrictieve regel die ten grondslag ligt aan artikel 19 
sub c VN-verdrag van internationaal gewoonterecht is, geldt de gewoonte-
rechtelijke status dus niet voor de invulling van die regel.26 Daarvoor zijn 
immers een bestendige statenpraktijk en algemene acceptatie van die prak-
tijk als zijnde recht (opinio iuris) nodig, die beide ontbreken.27

3 Immuniteit van executie naar Nederlands recht

3.1 Algemeen

Zoals omschreven in de vorige paragraaf, ligt de oorsprong van staatsim-
muniteit van executie in het internationaal (gewoonte)recht, maar vindt 
de toepassing ervan plaats op nationaal niveau. De immuniteit van execu-
tie naar Nederlands recht komt aan de orde wanneer schuldeisers van een 
staat beslag leggen op in Nederland gelegen vermogensbestanddelen die 
toebehoren aan de desbetreffende staat. In deze beslagprocedure, waarvoor 
de aanleiding doorgaans een arbitraal vonnis is waaraan een staat niet vrij-
willig voldoet, komt de staat een beroep op immuniteit van executie toe. 
In Nederland is dit neergelegd in het uit 1917 stammende artikel 13a Wet 
Algemene Bepalingen:

‘De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnis-
sen en van authentieke akten worden beperkt door de uitzonderingen in het 
volkenregt erkend.’

Dit artikel vormt dus de nationale grondslag voor immuniteit van executie, 
zijnde een beperking van de uitvoerbaarheid van een executoriale titel op 
basis van het volkenrecht. Waar andere staten de door hen gehanteerde 
invulling van de volkenrechtelijke regel van immuniteit van executie heb-
ben gecodificeerd,28 laat Nederland die vooralsnog over aan de rechtspraak. 

25 Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) 11 juli 2012, ECLI:AT:OGH0002:2012: 
RS0128009, par. 3.4.1-3.4.3.

26 Crawford 2019, p. 471.
27 Rapport van de International Law Commission, doc.nr. A/71/10, 2016, p. 82.
28 Australia Foreign States Immunities Act 1985, no. 196; Singapore State Immu-

nity Act 1979; UK State Immunity Act 1978; US Foreign States Immunities Act 
1976.
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Dit achtte de wetgever in 1993 wenselijk, omdat het leerstuk volop ontwik-
kelingen doormaakte.29

In 2016 wees de Hoge Raad drie arresten omtrent immuniteit van exe-
cutie die aanleiding gaven tot de nodige discussie. Bij het analyseren van 
de Nederlandse immuniteitsleer kan onmogelijk aan deze ‘Herfstarresten’, 
die hierna worden besproken, en de bijbehorende kritiek voorbij worden 
gegaan.30 Het eind 2020 gewezen Samruk-arrest vormt de meest recente 
ontwikkeling van het leerstuk van immuniteit van executie naar Neder-
lands recht. De regels uit dit arrest, die worden besproken in paragraaf 3.3, 
hebben wederom aanleiding gegeven tot discussie, maar vertegenwoordi-
gen vooralsnog wel de heersende leer op dit onderwerp in de Nederlandse 
rechtspraak.

3.2 De Herfstarresten

De Herfstarresten is een verzamelnaam voor de arresten Morning Star/
Gabon, N.N./Staat en Staat/Servaas.31 In de zaak Morning Star/Gabon 
beantwoordt de Hoge Raad een aantal prejudiciële vragen over de invulling 
van immuniteit van executie. De overwegingen uit dit arrest zijn daarna 
toegepast in de arresten N.N./Staat en Staat/Servaas.

In Morning Star/Gabon werd gepoogd conservatoir beslag te leggen ten 
laste van Gabon naar aanleiding van het frustreren van de uitvoering van 
een overeenkomst. Morning Star stelde hierbij schade te hebben geleden 
die zij begrootte op ongeveer 22 miljoen euro. Hoewel het in onderhavige 
zaak ging om conservatoir beslag, werden de prejudiciële vragen in meer 
algemene zin gesteld en beantwoord.

In antwoord op de vragen met betrekking tot de aanname van een presump-
tie van immuniteit en de bewijslastverdeling bij een beroep op immuniteit 
van executie overweegt de Hoge Raad dat het allereerst in overeenstem-
ming is:

29 Kamerstukken II 1992/93, 23081, nr. 3, p. 2.
30 HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2236 (Morning Star/Gabon); HR 

14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2371 (N.N./Staat); HR 14 oktober 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:2354 (Staat/Servaas).

31 HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2236 (Morning Star/Gabon); HR 
14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2371 (N.N./Staat); HR 14 oktober 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:2354 (Staat/Servaas).
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‘[…] met de – op het respecteren van de soevereiniteit van vreemde staten 
gerichte – strekking van immuniteit van executie om tot uitgangspunt te 
nemen dat eigendommen van vreemde staten niet vatbaar zijn voor beslag 
en executie tenzij en voor zover is vastgesteld dat deze een bestemming heb-
ben die daarmee niet onverenigbaar is. Dit strookt met art. 19 onderdeel c 
VN-Verdrag dat […] op dit punt valt aan te merken als een regel van inter-
nationaal gewoonterecht.’32

Daaraan voegt de Hoge Raad toe dat hierbij ook past:

‘[…] dat vreemde staten niet gehouden zijn om gegevens aan te dragen waar-
uit volgt dat hun eigendommen een bestemming hebben die zich tegen be-
slag en executie verzet’.33

De Hoge Raad vervolgt dat het met deze regels:

‘[…] strookt dat de stelplicht en bewijslast […] rusten op de schuldeiser die 
beslag legt of wil leggen op goederen van de vreemde staat en dat […] steeds 
vastgesteld moet worden dat de desbetreffende goederen vatbaar zijn voor 
beslag. De schuldeiser zal derhalve steeds gegevens moeten aandragen aan 
de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de goederen door de vreemde 
staat worden gebruikt of zijn bestemd voor, kort gezegd, andere dan pu-
blieke doeleinden.’34

Voorts laat de Hoge Raad zich kort uit over de verhouding tussen immu-
niteit van executie en artikel 6 EVRM. Onder verwijzing naar uitspraken 
genoemd in de conclusie door AG Vlas,35 oordeelt de Hoge Raad dat vol-
gens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(hierna: EHRM) de toekenning van immuniteit van executie overeen-
komstig internationaal publiekrecht geen schending oplevert van artikel 6 
EVRM. In paragraaf 4.3 ga ik hier nader op in.

32 HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2236 (Morning Star/Gabon), 
r.o. 3.5.2.

33 HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2236 (Morning Star/Gabon), 
r.o. 3.5.2.

34 HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2236 (Morning Star/Gabon), 
r.o. 3.5.3.

35 Concl. A-G P. Vlas, ECLI:NL:PHR:2016:551, bij HR 30 september 2016 (Mor
ning Star/Gabon), r.o. 2.14.
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De in de Herfstarresten ingeslagen weg heeft, niet verrassend, tot roering 
in de literatuur geleid.36 De door de Hoge Raad geformuleerde regels, 
waarbij een uiteindelijk bestemmingscriterium lijkt te worden gehanteerd 
(dus: waarvoor wordt de staatseigendom uiteindelijk – mogelijk in de toe-
komst – aangewend?), zouden het schuldeisers haast onmogelijk maken om 
hun rechten te effectueren. Een schuldeiser heeft immers zelden toegang 
(en kan die vaak ook niet krijgen) tot informatie waaruit blijkt dat staats-
eigendommen uiteindelijk niet worden aangewend voor publieke doelein-
den, waardoor het nagenoeg onmogelijk is om de niet-publieke bestemming 
van de eigendom aan te tonen.37 Daarmee zou de gekozen benadering, en in 
het bijzonder het uiteindelijke bestemmingscriterium, neigen naar absolute 
immuniteit van executie.38

Om te voorkomen dat de mogelijkheid voor schuldeisers van staten om een 
in rechte toegewezen schadevergoeding te innen illusoir wordt, suggereert 
Ryngaert dat:

‘[…] de schuldeiser in het kader van de Herfstarresten ermee kan volstaan 
aannemelijk te maken dat de onmiddellijke bestemming of het onmid-
dellijke gebruik van de opbrengsten uit de schuldvordering niet-publiek of 
niet-soeverein van aard zijn’ [cursivering JO].39

Met het onmiddellijke bestemmingscriterium zou de schuldeiser kunnen 
volstaan met het aannemelijk maken dat de staatseigendom op dit moment 
een commerciële bestemming heeft. Zo zal bijvoorbeeld beslag mogelijk 
worden op staatsaandelen in een commerciële onderneming, ongeacht of 
de opbrengsten uit deze aandelen (eventueel) uiteindelijk in de staatskas 
vloeien of anderszins worden aangewend voor publieke doeleinden. Deze 
benadering sluit in Ryngaerts ogen aan bij buitenlandse rechtspraak. Daar-
bij merkt hij op dat geen internationale regel bestaat waaruit blijkt dat de 
bewijslast op de schuldeiser moet liggen.40

Van Leyenhorst concludeert na een uitgebreide analyse dat noch sprake is 
van een consistente statenpraktijk (in lijn met de Herfstarresten) noch van 
een gewoonterechtelijke presumptie van immuniteit van executie. Daarbij 

36 Van Leyenhorst 2018, p. 784-808; Ryngaert 2017, p. 111-118; Leinders 2017; 
Teekens 2016.

37 Ryngaert 2017, p. 111.
38 Leinders 2017; Teekens 2016.
39 Ryngaert 2017, p. 111. Zie ook Mijnssen & Van Mierlo 2018.
40 Ryngaert 2017, p. 113.
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acht hij de verwijzing naar het VN-verdrag onvoldoende om de gewoon-
terechtelijke status van de gegevens regels te motiveren.41 De Nederlandse 
toekenning van immuniteit van executie gaat volgens hem bovendien veel 
verder dan internationaal gebruikelijk, laat staan verplicht is.42 De over-
weging van de Hoge Raad dat de gegeven regels over de presumptie van 
immuniteit en de bewijslastverdeling voortkomen uit het internationaal 
gewoonterecht, is in zijn ogen dan ook weinig overtuigend.

3.3 Het Samrukarrest

Een deel van de kritiek uit de literatuur vindt weerklank in de lagere recht-
spraak na de Herfstarresten.43 Door uit te gaan van het in de literatuur 
bepleite onmiddellijke bestemmingscriterium, nuanceert de lagere recht-
spraak namelijk de stringente regels van de Hoge Raad en komt zij de 
schuldeisers tegemoet. In de Samruk-zaak overweegt het hof Amsterdam 
dat een andere uitleg dan de onmiddellijke bestemmingsuitleg zou leiden 
tot de facto onmogelijkheid voor een schuldeiser om zijn rechten geldend te 
maken.44 Eind 2020 heeft de Hoge Raad zich in cassatie op deze uitspraak 
uitgelaten over het onmiddellijk bestemmingscriterium in het zogeheten 
Samruk-arrest.45 Daarin lijkt de reeds stringente leer van de Hoge Raad, 
tegen de verwachtingen in, nog strikter te zijn geworden.

In de Samruk-zaak is in investeringsarbitrage tussen een groep buiten-
landse investeerders en de staat Kazachstan geoordeeld dat een investering 
van meer dan een miljard US-dollars in olievelden in Kazachstan (deels) 
onrechtmatig is toegeëigend door Kazachstan. In het arbitraal vonnis is 
Kazachstan veroordeeld tot betaling van ongeveer vijfhonderd miljoen 
euro. Kazachstan weigerde betaling, waarna investeerders overgingen tot 

41 Van Leyenhorst 2018, p. 784-808; Zie ook Pavoni 2018, p. 264-284.
42 Van Leyenhorst 2018, p. 808.
43 Rb. Den Haag 3 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6109, r.o. 4.6; hof Am-

sterdam 7 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1566, r.o. 3.7; hof Amsterdam 
31 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2736, r.o. 3.9; Rb. Den Haag 18 ok-
tober 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:11906, r.o. 5.36; Rb. Amsterdam 8 sep-
tember 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7730, r.o. 3.6. Anders: Rb. Amsterdam 
22 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2548, r.o. 4.10; hof Amsterdam 7 no-
vember 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4585, r.o. 3.4; hof ’s-Hertogenbosch 
27 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2860, r.o. 3.12.

44 Hof Amsterdam 7 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1566, r.o. 3.7.
45 HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2103 (Kazachstan/Samruk).
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beslaglegging op vermogensbestanddelen van Samruk in Nederland.46 
Samruk is een Kazachse kapitaalvennootschap waarvan de staat Kazach-
stan oprichter en enig aandeelhouder is. De vermogensbestanddelen die 
Samruk in Nederland houdt, zijn aandelen in de Nederlandse vennoot-
schap KMGK, die activiteiten verricht in het kader van de exploitatie van 
olie- en gasvelden in de Kaspische Zee; een ingewikkelde doch veelvoor-
komende constructie, die van belang zal blijken in het kader van de keuze 
voor het onmiddellijk bestemmingscriterium dan wel voor het uiteindelijk 
bestemmingscriterium.

Alvorens de overwegingen van de Hoge Raad met betrekking tot de immu-
niteit van executie te bespreken, verdient de conclusie van A-G Vlas aan-
dacht.47 Hij merkt op dat de praktijk gebaat is bij duidelijkheid inzake de 
regels van immuniteit van executie, in het bijzonder het te hanteren bestem-
mingscriterium.48 In zijn conclusie gaat hij in op de regels uit de Herfstar-
resten, verenigbaarheid van het onmiddellijke bestemmingscriterium met 
artikel 19 sub c VN-verdrag en de (on)mogelijkheid voor schuldeisers van 
staten om hun rechten te effectueren.49 Ook volgens Vlas zou het hante-
ren van een uiteindelijk bestemmingscriterium feitelijk leiden tot absolute 
staatsimmuniteit van executie, wat indruist tegen de gewoonterechtelijke 
restrictieve benadering van staatsimmuniteit. Overwegende dat:

‘[…] ten aanzien van alle vermogensbestanddelen die een staat gebruikt voor 
commerciële doeleinden, kan worden betoogd dat de opbrengsten daarvan 
uiteindelijk in de staatskas vloeien en dus uiteindelijk toch bestemd zijn om 
te worden aangewend voor publieke overheidsdoeleinden […].’

concludeert hij dat het onmiddellijke bestemmingscriterium een bruik-
bare uitweg biedt, die tevens past binnen het kader van artikel 19 sub c 
VN-verdrag.50

46 HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2103 (Kazachstan/Samruk), r.o. 
2.1.

47 Concl. A-G P. Vlas, ECLI:NL:PHR:2020:650, bij HR 18 december 2020 
( Kazachstan/Samruk).

48 Concl. A-G P. Vlas, ECLI:NL:PHR:2020:650, bij HR 18 december 2020 
( Kazachstan/Samruk), r.o. 3.16.

49 Concl. A-G P. Vlas, ECLI:NL:PHR:2020:650, bij HR 18 december 2020 
( Kazachstan/Samruk), r.o. 3.18-3.23.

50 Concl. A-G P. Vlas, ECLI:NL:PHR:2020:650, bij HR 18 december 2020 
( Kazachstan/Samruk), r.o. 3.23.
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In onderhavige zaak zouden de schuldeisers bij het hanteren van het onmid-
dellijke bestemmingscriterium slechts aannemelijk hoeven te maken dat de 
aandelen van Samruk in KMGK commercieel zijn bestemd.51 Het zou dus 
niet nodig zijn, zoals bij het uiteindelijke bestemmingscriterium, te bewij-
zen dat de opbrengsten uit de aandelen in KMGK gehouden door Samruk 
– een vennootschap waarvan de staat Kazachstan oprichter en enig aan-
deelhouder is – niet uiteindelijk in de staatskas terechtkomen en daarmee 
niet uiteindelijk bestemd zijn voor publieke doelen.

De Hoge Raad echter overweegt in zijn arrest, na herhaling van de regels 
zoals geformuleerd in de Herfstarresten, dat:

‘[…] op grond van het volkenrecht voor goederen van een vreemde staat 
een presumptie van immuniteit van executie geldt, die alleen wijkt indien is 
vastgesteld dat de desbetreffende goederen door de vreemde staat worden 
gebruikt of zijn beoogd voor andere dan publieke doeleinden, en dat het 
op de weg ligt van de partij die zich beroept op een uitzondering op de im-
muniteit van executie, om gegevens aan te dragen aan de hand waarvan dat 
kan worden vastgesteld.’52

Daarbij benadrukt hij:

‘[…] dat immuniteit van executie niet is beperkt tot goederen waarvan de 
onmiddellijke bestemming een publieke is’.53

De Hoge Raad nuanceert zijn stringente leer dus niet en lijkt deze zelfs 
verder uit te breiden. Nog altijd gaat hij uit van de vermeend gewoonte-
rechtelijke presumptie van immuniteit van executie en van de bewijslast die 
in zijn geheel moet rusten op de schuldeiser. Daar komt nu bij dat de Hoge 
Raad geen genoegen neemt met het in de lagere rechtspraak gehanteerde 
onmiddellijk bestemmingscriterium, waardoor de reeds zware bewijslast 
voor de schuldeiser extra gewicht krijgt. Een nadere motivering van of 
uitdrukkelijke afweging die ten grondslag ligt aan (het uitbreiden van) de 
stringente leer ontbreekt echter. Naar aanleiding van de omvangrijke kri-
tiek, de aangehouden lijn in de lagere rechtspraak en de contraire conclusie 

51 Concl. A-G P. Vlas, ECLI:NL:PHR:2020:650, bij HR 18 december 2020 
( Kazachstan/Samruk), r.o. 3.25.

52 HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2103 (Kazachstan/Samruk), r.o. 
3.2.4.

53 HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2103 (Kazachstan/Samruk), r.o. 
3.2.4.
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van A-G Vlas, was het de verwachting dat de Hoge Raad meer zou doen 
dan zich beperken tot een herhaling van de regels uit de Herfstarresten en 
de hiervoor geciteerde overweging, waarmee hij het onmiddellijke bestem-
mingscriterium dus expliciet afwijst.

De eerste reacties op het arrest zijn derhalve aanhoudend kritisch.54 Hoewel 
het Samruk-arrest zich toespitst op het te hanteren bestemmingscriterium 
en zich niet richt op (de onderbouwing van) de vermeend gewoonterechte-
lijke presumptie van immuniteit en bewijslastverdeling, richt de kritiek uit 
de literatuur zich, net als eerder na de Herfstarresten, op beide. De hui-
dige motivering van de Hoge Raad voor de gewoonterechtelijke status van 
de gegeven regels, die neerkomt op een verwijzing naar de strekking van 
immuniteit van executie en het VN-verdrag, wordt zonder nadere motive-
ring of kenbaar onderzoek als onvoldoende beschouwd.55

Van der Plas meent dat de Hoge Raad niet alleen een uitgelezen kans laat 
schieten om de pijn voor schuldeisers van staten te verzachten, maar de 
pijn zelfs verergert met het ‘afschieten’ van het onmiddellijke bestemmings-
criterium.56 In het kader van de duidelijke tweedeling die A-G Vlas in zijn 
conclusie maakt tussen het onmiddellijke bestemmingscriterium en het uit-
eindelijke bestemmingscriterium is het bovendien opmerkelijk dat de Hoge 
Raad niet expliciet bevestigt dat hij het uiteindelijke bestemmingscriterium 
hanteert. Hoewel Teekens wel duidelijk het uiteindelijke bestemmings-
criterium naar voren ziet komen in het arrest,57 merkt Ryngaert op dat de 
Hoge Raad zich (mogelijk bewust) heeft onthouden van expliciete bekrach-
tiging van dit criterium, omdat de praktische uitwerking hiervan moeilijk 
zou zijn te rijmen met de gewoonterechtelijke restrictieve benadering van 
immuniteit van executie.58

3.4 De huidige toepassing van immuniteit van executie

In navolging van het Samruk-arrest kende de rechtbank Den Haag onlangs 
in twee gevallen immuniteit van executie toe aan Albanië.59 Zij herhaalde 
dat immuniteit van executie niet is beperkt tot eigendom waarvan de 

54 Van der Plas 2021; Teekens 2021; Ryngaert 2021; Van Leyenhorst 2020.
55 Van der Plas 2021, p. 302; Teekens 2021, par. 9; Van Leyenhorst 2020, p. 27.
56 Van der Plas 2021, p. 302.
57 Teekens 2021, par. 9, 14.
58 Ryngaert 2021, par. 9.
59 Rb. Den Haag 27 januari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:533; Rb. Den Haag 

27 januari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:534.
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onmiddellijke bestemming een publieke is en oordeelde dat niet was komen 
vast te staan dat de inkomsten uit desbetreffend staatseigendom:

‘[…] in de toekomst geen specifieke soevereine bestemming kunnen en zul-
len hebben’.60

Hiermee lijkt de toepassing van het uiteindelijke bestemmingscriterium 
in het Nederlandse recht bevestigd, wat leidt tot de facto onmogelijkheid 
voor schuldeisers van staten om beslag te leggen op staatseigendommen in 
Nederland.

De huidige Nederlandse toepassing van immuniteit van executie komt dus 
neer op een presumptie van immuniteit van executie, waarbij de bewijslast 
van een uitzondering op deze presumptie in zijn geheel rust op de schuld-
eiser. De schuldeiser dient aannemelijk te maken dat de staatseigendommen 
waar hij beslag op wenst te leggen uiteindelijk een niet-publieke (commer-
ciële) bestemming hebben. Deze stringente leer van staatsimmuniteit van 
executie gaat verder dan wat op dit punt in andere staten de communis opi
nio lijkt te zijn en ook van wat op grond van het internationaal (gewoonte)
recht in dit kader van staten wordt vereist.61 Hij komt de aan immuniteit 
van executie gerelateerde publieke belangen ten goede, maar gaat evident 
ten koste van schuldeisers van staten. In het vervolg van deze bijdrage ga 
ik na in hoeverre de belangen van schuldeisers nog voldoende worden 
gewaarborgd.

4 Europese rechtsbescherming voor schuldeisers van staten

4.1 Algemeen

Het voorgaande laat zien dat schuldeisers die executoriaal beslag willen 
leggen op in Nederland gelegen vermogensbestanddelen van een vreemde 
staat een zware taak wacht indien de desbetreffende staat een beroep doet 
op immuniteit van executie. Een reële mogelijkheid tot (het afdwingen van) 
naleving door een onwillige staat van een veroordeling tot schadevergoe-
ding is voor schuldeisers echter wel van cruciaal belang. O’Keefe omschrijft 
dit als volgt:

60 Rb. Den Haag 27 januari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:533, r.o. 4.12; Rb. 
Den Haag 27 januari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:534, r.o. 4.8.

61 Zie par. 2.2.

Content.indd   339Content.indd   339 29 Nov 2021   10:13:1529 Nov 2021   10:13:15



340

Publiek privaatrecht

‘The ability, should it prove necessary, to enforce a judgment is obviously 
vital for a claimant, since there is, for most litigants, little point in securing 
a favourable judgment if the defendant State can simply refuse to pay the 
judgment debt and get away with it.’62

De kritiek op de stringente invulling van immuniteit van executie en op het 
gebrek aan steekhoudende motivering door de Hoge Raad is mijns inziens 
dan ook niet verrassend. Door de beperking van het voor schuldeisers cru-
ciale belang een vordering te kunnen effectueren, betreden bovendien fun-
damentele Europese rechten die een reële mogelijkheid op executie moeten 
waarborgen het speelveld. Daarop wordt in deze paragraaf dieper ingegaan.

4.2 Artikel 6 EVRM & artikel 1 Eerste Protocol EVRM

Artikel 6 EVRM beschermt het recht op een eerlijk proces. Het EHRM 
interpreteert dit artikel ruim, waardoor de reikwijdte van de bescherming 
groot is.63 Het legitimeert die ruime uitleg door te benadrukken dat het 
recht op een eerlijk proces een prominente positie inneemt in een demo-
cratische rechtsstaat.64 Ook overweegt het EHRM dat de executoriale fase 
van een (arbitraal) vonnis een integraal onderdeel vormt van het ‘proces’ 
zoals bedoeld in artikel 6 EVRM.65 Mocht dit niet zo zijn, dan zou het 
recht op een eerlijk proces ‘all useful effect’ verliezen, gelijk aan het voren-
staande citaat van O’Keefe.66 De beperking van executiemogelijkheden 
voor schuldeisers van staten op grond van immuniteit van executie moet 
dan ook overeenstemmen met artikel 6 EVRM.

Artikel 1 EP is wellicht minder bekend dan artikel 6 EVRM, maar niet 
minder belangrijk. Dit artikel beschermt het recht op ongestoord genot 
van eigendom van iedere natuurlijke of rechtspersoon.67 Ook deze bepaling 
wordt ruim uitgelegd. Zo valt een voor tenuitvoerlegging vatbaar (arbitraal) 

62 O’Keefe, Tams & Tzanakopoulos 2013, p. 14.
63 Schild 2012; Smits 2008.
64 EHRM 17 januari 1970, ECLI:CE:ECHR:1970:0117JUD000268965 (Del

court v. België), r.o. 25.
65 EHRM 23 mei 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0523JUD001750207 (Avotinš 

v. Letland), r.o. 96; EHRM 12 december 2002, no. 59021/00 (Kalogeropou
lou e.a. v. Griekenland & Duitsland), p. 7; EHRM 19 maart 1997, ECLI: 
CE:ECHR:1997:0319JUD001835791 (Hornsby v. Griekenland), r.o. 40.

66 EHRM 7 mei 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0507JUD005949800 (Burdov v. 
Rusland), r.o. 34-47.

67 Guide on Article 1 of Protocol No. 1 – Protection of Property (EHRM), 2021.
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vonnis onder het in dit artikel bedoelde eigendomsbegrip.68 Staatsimmuni-
teit van executie leidt tot beperking van het ongestoord genot van een (arbi-
traal) vonnis, aangezien dit vonnis niet langer kan worden geëffectueerd, 
en dient dus te worden getoetst aan artikel 1 EP.69

Ondanks de ruime uitleg van beide artikelen, zijn de daarin vervatte rech-
ten niet absoluut; beperkingen zijn mogelijk. In het onder paragraaf 3.2 
besproken arrest Morning Star/Gabon heeft de Hoge Raad zich reeds in 
algemene zin kort uitgelaten over de verhouding tussen immuniteit van 
executie en artikel 6 EVRM. Hij overwoog, in de veronderstelling dat 
de Nederlandse invulling volgt uit internationaal gewoonterecht, dat het 
toekennen van immuniteit van (jurisdictie en) executie overeenkomstig 
internationaal publiekrecht volgens vaste rechtspraak van het EHRM geen 
disproportionele beperking oplevert van artikel 6 EVRM.70 Deze regel leidt 
de Hoge Raad voornamelijk af uit een overweging van het EHRM in de 
Kalogeropoulou-uitspraak,71 die hierna nader aan bod komt.

In het licht van de waarborging van de belangen van schuldeisers is cruciaal 
dat een beperking van hun recht op een gerechtvaardigde wijze geschiedt. 
Om die reden ga ik verder dan de algemene overweging van de Hoge Raad 
door de Nederlandse invulling van immuniteit van executie langs de lat van 
artikel 6 EVRM en artikel 1 EP te leggen en daarbij na te gaan of met de 
huidige uitleg van staatsimmuniteit van executie de belangen van schuld-
eisers nog in voldoende mate worden gewaarborgd.

68 EHRM 9 december 1994, ECLI:CE:ECHR:1994:1209JUD001342787 (Stran 
Greek Refinaries & Stratis Andreadis v. Griekenland), r.o. 59-62.

69 EHRM 15 oktober 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1015JUD004045004 (Yuriy 
Nikolayevic Ivanov v. Oekraïne), r.o. 52: ‘(…) the impossibility for an applicant 
to obtain the execution of a judgment in his or her favour (…) constitutes an 
interference with the right to the peaceful enjoyment of possessions, as set out in 
the first sentence of the first paragraph of Article 1 of Protocol No. 1’. Zie ook 
EHRM 7 maart 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0507JUD005949800 (Burdov v. 
Rusland), r.o. 40.

70 HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2236 (Morning Star/Gabon), r.o. 
3.6.2.

71 EHRM 12 december 2002, no. 59021/00 (Kalogeropoulou e.a. v. Griekenland 
& Duitsland).
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4.3 Gerechtvaardigde beperking?

4.3.1 Artikel 6 EVRM – Het recht op een eerlijk proces

Een gerechtvaardigde beperking van het recht op een eerlijk proces mag 
niet ‘the very essence of the right’ aantasten.72 Uit bestendige rechtspraak 
van het EHRM73 volgt dat deze maatstaf wordt ingevuld door na te gaan of 
de beperking (i) een legitiem doel dient en (ii) proportioneel is ten opzichte 
van dit doel.74 Aanvullend geldt, net als bij de andere rechten neergelegd in 
het EVRM, dat de bescherming praktisch en effectief moet blijven.75 Indien 
de beperking een praktische en effectieve werking van artikel 6 EVRM in 
de weg staat, resulteert dit (vaak in het kader van de proportionaliteits-
toets) in een aantasting van ‘the very essence of the right’.76

In de Kalogeropoulou-uitspraak, waar beperking van artikel 6 EVRM als 
gevolg van (de Griekse benadering van) immuniteit van executie centraal 
stond, oordeelde het EHRM dat de toekenning van staatsimmuniteit in een 
civiele procedure het legitieme doel nastreeft van ‘complying with inter
national law to promote comity and good relations between States’.77

72 Guide on Article 6 ECHR – Right to a fair trial (civil limb) (EHRM), 2020, 
par. 90.

73 EHRM 29 juni 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0629JUD003486905 ( Sabeh 
el Leil v. Frankrijk), r.o. 67: ‘(…) the French courts failed to preserve a 
reason able relationship of proportionality. They thus impaired the very 
 essence of the applicant’s right of access to a court’. Zie ook EHRM 5 april 
2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 (Zubac v. Kroatië), r.o. 
125; EHRM 15 maart 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0315JUD005135707 
(Naït-Liman v. Zwitserland), r.o. 217; EHRM 8 november 2016, ECLI: 
CE:ECHR:2016:1108JUD002612607 (Naku v. Litouwen & Zweden), r.o. 95; 
EHRM 23 maart 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0323JUD001586902 (Cudak 
v. Litouwen), r.o. 74.

74 Guide on Article 6 ECHR – Right to a fair trial (civil limb) (EHRM), 2020, 
par. 90.

75 Guide on Article 6 ECHR – Right to a fair trial (civil limb) (EHRM), 2020, 
par. 95; EHRM 5 april 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 
(Zubac v. Kroatië), r.o. 77; EHRM 8 november 2016, ECLI:CE:ECHR: 
2016:1108JUD002612607 (Naku v. Litouwen & Zweden), r.o. 82.

76 EHRM 19 september 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0919JUD003528911 
(Regner v. Tsjechië), r.o. 148; EHRM 8 november 2016, ECLI:CE:ECHR: 
2016:1108JUD002612607 (Naku v. Litouwen & Zweden), r.o. 83; EHRM 
12 november 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:1112JUD004727399 (Běleš e.a. 
v. Tsjechië), r.o. 51.

77 EHRM 12 december 2002, no. 59021/00 (Kalogeropoulou e.a. v. Griekenland 
& Duitsland), p. 8.
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Het legitieme doel van staatsimmuniteit vindt dus zijn basis in de goede 
internationale betrekkingen tussen staten. Dit brengt mee dat de beperking 
van artikel 6 EVRM als gevolg van staatsimmuniteit, en dus ook als gevolg 
van de Nederlandse invulling van immuniteit van executie, per definitie een 
legitiem doel dient.

Bij toetsing van de beperking aan het proportionaliteitsvereiste komt 
de weging van de verschillende belangen tot uiting. Met betrekking tot 
staatsimmuniteit van executie overweegt het EHRM bij de proportionali-
teitstoets dat het EVRM niet in een vacuüm kan worden geïnterpreteerd.78 
De staat krijgt ruimte om zijn eigen beleid te voeren, de zogeheten margin 
of appreciation, die afhankelijk is van andere relevante regels van internati-
onaal recht en (trends in) de statenpraktijk.79 Het gebrek aan internationale 
eensgezindheid leidt daarbij tot een ruime margin of appreciation voor sta-
ten.80 In dat kader komt het EHRM tot de volgende overweging:

‘It follows that measures taken by a High Contracting Party which reflect 
generally recognised rules of public international law on State immunity 
cannot generally be regarded as imposing a disproportionate restriction on 
the right of access to a court as embodied in Article 6 § 1.’81

Dit brengt mee dat regels die algemeen geaccepteerde regels van inter-
nationaal publiekrecht weerspiegelen in het algemeen worden gezien als 
proportionele beperking van artikel 6 EVRM. Met deze verwijzing naar 
internationaal (gewoonte)recht betreedt het EHRM echter een grijs gebied. 
Er is immers nauwelijks sprake van internationaal algemeen geaccepteerde 
regels met betrekking tot immuniteit van executie.82 De enige algemeen 
geaccepteerde regel is de restrictieve benadering van immuniteit van execu-
tie zelf (de tegenhanger van absolute immuniteit), op basis waarvan slechts 
staatseigendom met een publieke bestemming immuniteit geniet.83 Voor de 

78 EHRM 12 december 2002, no. 59021/00 (Kalogeropoulou e.a. v. Griekenland 
& Duitsland), p. 8.

79 EHRM 15 maart 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0315JUD005135707 (Naït 
Liman v. Zwitserland), r.o. 173-175; EHRM 3 maart 2005, ECLI:CE: 
ECHR:2005:0303DEC006086100 (Manoilescu & Dobrescu v. Roemenië & 
Rusland), r.o. 73.

80 EHRM 15 maart 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0315JUD005135707 (Naït 
Liman v. Zwitserland), r.o. 203.

81 EHRM 12 december 2002, no. 59021/00 (Kalogeropoulou e.a. v. Griekenland 
& Duitsland), p. 8.

82 Zie par. 2.2.
83 Zie par. 2.2.
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invulling van deze regel worden internationaal echter verschillende regels 
gehanteerd, zowel met betrekking tot de presumptie van immuniteit en 
de bewijslastverdeling als met betrekking tot het bestemmingscriterium. 
De Nederlandse invulling en toekenning van immuniteit van executie lijkt 
daarbij verdergaand dan in andere landen het geval is.84 Opvallend genoeg 
lijkt ook het EHRM, onder verwijzing naar artikel 19 VN-verdrag, uit te 
gaan van een ander bestemmingscriterium, dat juist minder vergaand is. In 
Manoilescu & Dobrescu v. Roemenië & Rusland overweegt het namelijk 
dat:

‘[…] none of the evidence before the Court suggests that the property in 
question has not been used by the foreign State, namely the Russian Feder
ation, in accordance with its sovereign power’.85

In tegenstelling tot het uiteindelijke bestemmingscriterium in Nederland, 
kijkt het EHRM dus naar voor welk doeleinde de staatseigendom tot op 
heden is gebruikt. Gelet op de ruime margin of appreciation leidt dit wel-
iswaar niet direct tot een disproportionele beperking van artikel 6 EVRM, 
maar verdient de proportionaliteitstoets wel nadere beschouwing.86

De meest recente Nederlandse rechtspraak laat zien dat de Nederlandse 
invulling van immuniteit van executie, in het bijzonder met het gehanteerde 
uiteindelijke bestemmingscriterium, leidt tot de facto onmogelijkheid voor 
schuldeisers om beslag te leggen op staatseigendommen en daarmee tot 
de facto absolute staatsimmuniteit van executie.87 Hiermee druist deze 
invulling eerder in tegen de algemeen geaccepteerde restrictieve benadering 
uit het internationaal (gewoonte)recht dan dat zij daarmee overeenstemt. 
Mede gelet op het belang dat het EHRM in het kader van de proportiona-
liteitstoets toekent aan het internationaal (gewoonte)recht, lijkt de Neder-
landse benadering niet langer binnen het proportionaliteitskader te passen 
en ‘thus impair[s] the very essence of the applicant’s right of access to a 
court’.88

84 Zie par. 2.2 en kritiek uit de literatuur besproken in par. 3.4.
85 EHRM 3 maart 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0303DEC006086100 (Manoi

lescu & Dobrescu v. Roemenië & Rusland), r.o. 76.
86 EHRM 3 maart 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0303DEC006086100 (Manoiles

cu & Dobrescu v. Roemenië & Rusland), r.o. 81; EHRM 12 december 2002, 
no. 59021/00 (Kalogeropoulou e.a. v. Griekenland & Duitsland), p. 9.

87 Par. 3.4.
88 EHRM 23 maart 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0323JUD001586902 (Cu

dak v. Litouwen), r.o. 74; Zie ook EHRM 8 november 2016, ECLI:CE: 
ECHR:2016:1108JUD002612607 (Naku v. Litouwen & Zweden), r.o. 95; 
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Dit geldt te meer nu fundamentele rechten uit het EVRM praktisch en 
effectief moeten zijn, en niet slechts theoretisch en illusoir.89 Er dient een 
duidelijke, praktische mogelijkheid te bestaan om (civiele) rechten te effec-
tueren en beperkende maatregelen aan te vechten.90 In Tence v. Slovenië 
overwoog het EHRM dat het plaatsen van de bewijslast op de eisende 
partij, terwijl het voor haar praktisch onmogelijk is hieraan te voldoen, 
overly rigid en disproportioneel is.91 Deze omstandigheden ‘deprived the 
applicant of (…) her right to a fair trial (…)’.92 Met andere woorden: the 
very essence of the right neergelegd in artikel 6 EVRM werd aangetast.93 
De Nederlandse invulling van immuniteit van executie leidt tot eenzelfde 
situatie als in Tence v. Slovenië, namelijk de facto onmogelijkheid om te 
voldoen aan de bewijslast. Met inachtneming van de internationaal alge-
meen geaccepteerde restrictieve benadering van immuniteit van executie én 
het gebrek aan (procedurele) waarborgen voor de praktische en effectieve 
werking van het recht op een eerlijk proces, meen ik dat de beperking dis-
proportioneel is en dat the very essence of the right uit artikel 6 EVRM 
wordt aangetast.

De belangen van schuldeisers worden in het licht van artikel 6 EVRM der-
halve onvoldoende gewaarborgd onder de huidige Nederlandse invulling 
van immuniteit van executie.

4.3.2 Artikel 1 EP – Het recht op ongestoord genot van 
eigendom

Een gerechtvaardigde beperking van het recht op ongestoord genot van 
eigendom uit artikel 1 EP moet (i) overeenstemmen met het principe van 

EHRM 29 juni 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0629JUD003486905 (Sabeh el 
Leil v. Frankrijk), r.o. 67.

89 EHRM 5 april 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 (Zubac v. 
Kroatië), r.o. 77.

90 EHRM 4 december 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:1204JUD002380594 (Bellet 
v. Frankrijk), r.o. 36.

91 EHRM 31 mei 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0531JUD003724214 (Tence v. 
Slovenië), r.o. 36-37.

92 EHRM 31 mei 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0531JUD003724214 (Tence v. 
Slovenië), r.o. 38.

93 Zie ook EHRM 19 september 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0919JUD003528911 
(Regner v. Tsjechië), r.o. 148; EHRM 12 november 2002, ECLI:CE: 
ECHR:2002:1112JUD004727399 (Běleš e.a. v. Tsjechië), r.o. 51. 
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lawfulness, (ii) een legitiem doel dienen in het publiek belang en (iii) pro-
portioneel zijn.94

De lawfulness, of rechtmatigheid, van de beperking is de eerste en belang-
rijkste voorwaarde voor een gerechtvaardigde beperking van artikel 1 EP.95 
Deze voorwaarde is nauw verbonden met het legaliteitsbeginsel en dient 
willekeurige toepassing van regels te voorkomen.96 Als niet aan deze voor-
waarde is voldaan, is direct sprake van een schending van artikel 1 EP en 
hoeft niet meer te worden getoetst of de beperking een legitiem doel dient 
en proportioneel is.97 Het louter bestaan van een rechtmatige grondslag 
is niet voldoende om aan dit vereiste te voldoen. De grondslag dient een 
zekere kwaliteit te hebben, waarbij rekening wordt gehouden met toegan-
kelijkheid, duidelijkheid en voorzienbaarheid.98 Bij de beoordeling hiervan 
is niet alleen wetgeving, maar ook jurisprudentie relevant.99

In Nederland kan artikel 13a Wet Algemene Bepalingen worden aan-
gemerkt als grondslag voor de toekenning van staatsimmuniteit. Deze 
wettelijke bepaling wijst op de mogelijkheid tot beperking van executie-
maatregelen op basis van internationaal gewoonterecht, waarbij de Neder-
landse invulling van immuniteit van executie verder is overgelaten aan de 
rechtspraak.100 Met het vastleggen van deze mogelijkheid in een wettelijke 
bepaling is automatisch voldaan aan het toegankelijkheidsvereiste, omdat 
dit in Nederland gepaard gaat met publicatie in het Staatsblad.101

Het EHRM toetst het duidelijkheidsvereiste en het voorzienbaarheids-
vereiste vaak in samenhang.102 Hierbij is van belang dat de desbetreffende 
grondslag precies genoeg is geformuleerd, zodat de consequenties daarvan 

94 EHRM 5 januari 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0105JUD003320296 (Beyeler 
v. Italië), r.o. 108-114.

95 Guide on Article 1 of Protocol No. 1 – Protection of Property (EHRM), 2021, 
par. 114.

96 Schild 2012.
97 Guide on Article 1 of Protocol No. 1 – Protection of Property (EHRM), 2021, 

par. 82.
98 EHRM 5 januari 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0105JUD003320296 (Beyeler 

v. Italië), r.o. 109.
99 EHRM 9 november 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:1109JUD002644995 (Spacek 

v. Tsjechië), r.o. 54.
100 Zie par. 3.1.
101 Schild 2012.
102 Guide on Article 1 of Protocol No. 1 – Protection of Property (EHRM), 2021, 

par. 118.
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rederlijkwijs voorzienbaar zijn.103 Hoewel artikel 13a Wet Algemene Bepa-
lingen met zijn verwijzing naar het internationaal gewoonterecht niet echt 
duidelijk is, leidt dat niet direct tot de conclusie dat de grondslag niet vol-
doet aan het principe van lawfulness.104 Hiervoor moet namelijk ook juris-
prudentie in ogenschouw worden genomen. Uit de jurisprudentie van de 
Hoge Raad blijkt een weliswaar zeer stringente, maar wel duidelijke lijn 
inzake immuniteit van executie.

Daarentegen kan een interpretatie van regels die overly broad is wel aan 
voorzienbaarheid, en daarmee aan lawfulness, in de weg staan.105 Bij de 
huidige Nederlandse uitleg van immuniteit van executie kan worden bepleit 
dat de immuniteit overly broad wordt toegepast. De uitleg leidt namelijk tot 
de facto onmogelijkheid voor schuldeisers van staten om beslag te leggen 
op staatseigendom, wat in feite neerkomt op absolute immuniteit van exe-
cutie. Het internationaal gewoonterecht, waar artikel 13a Wet Algemene 
Bepalingen naar verwijst, voorziet echter wél in een reële mogelijkheid om 
staatseigendom met een niet-publieke bestemming te executeren (de restric-
tieve benadering van immuniteit van executie), waardoor een schuldeiser 
niet redelijkerwijs de praktische onmogelijkheid hiertoe kan voorzien.

Wat betreft de voorwaarde dat de beperking een legitiem doel in het 
publieke belang moet dienen, wordt in de jurisprudentie grotendeels aan-
sluiting gezocht bij de door staten hieraan gegeven uitleg.106 Het EHRM 
meent dat staten zich in een betere positie bevinden om uitlatingen te doen 
over het publieke belang in kwestie. Het publieke belang moet ruim worden 
uitgelegd en ook hier geldt een ruime margin of appreciation.107 In de Kalo
geropoulou-uitspraak overweegt het EHRM dat dit met name het geval is 
bij politiek gevoelige onderwerpen die invloed hebben op internatio nale 
relaties van staten, zoals staatsimmuniteit van executie.108 Derhalve dient 

103 EHRM 7 juni 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0607JUD003843309 (Centro 
 Europa 7 & Di Stefano v. Italië), r.o. 141.

104 Schild 2012/4.2.4.1; EHRM 5 januari 2000, ECLI:CE:ECHR:2000: 
0105JUD003320296 (Beyeler v. Italië), r.o. 109.

105 Guide on Article 1 of Protocol No. 1 – Protection of Property (EHRM), 2021, 
par. 120.

106 Guide on Article 1 of Protocol No. 1 – Protection of Property (EHRM), 2021, 
par. 135-136.

107 EHRM 13 december 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013 (Béla
né Nagy v. Hongarije), r.o. 113; EHRM 12 december 2002, no. 59021/00 (Ka
logeropoulou e.a. v. Griekenland & Duitsland), p. 10-11.

108 EHRM 12 december 2002, no. 59021/00 (Kalogeropoulou e.a. v. Griekenland 
& Duitsland), p. 11.
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ook in het licht van artikel 1 EP staatsimmuniteit van executie een legitiem 
doel in het publieke belang.

Bij de proportionaliteitstoets in het kader van artikel 1 EP moet worden 
nagegaan of sprake is van een fair balance tussen het publieke belang dat 
de beperking dient en de door de inbreuk op het eigendomsrecht geschon-
den belangen.109 Dat betekent volgens jurisprudentie dat de beperking van 
artikel 1 EP niet mag resulteren in een disproportionate and excessive bur
den.110 Daartoe kijkt het EHRM in hoeverre het recht op ongestoord genot 
van eigendom wordt beperkt en welke compensatiemaatregelen hier (even-
tueel) tegenover staan.111 In eerdere gevallen waar het (de facto112) onmo-
gelijk bleek om de beperking van het recht effectief te bestrijden, oordeelde 
het EHRM dat sprake was van een disproportionate and excessive bur
den.113 Het kwam tot dezelfde conclusie bij de beoordeling van een beper-
king van artikel 1 EP die automatisch, in het algemeen en inflexibel gold.114

Mijns inziens kan de huidige Nederlandse invulling van immuniteit van 
executie in gelijke zin als een disproportionate and excessive burden wor-
den gekwalificeerd. Niet alleen ligt in de door de Hoge Raad gehanteerde 
presumptie van immuniteit van executie besloten dat staatseigendom 
automatisch en in het algemeen immuniteit geniet, maar het uiteinde-
lijke bestemmingscriterium leidt ook tot de facto onmogelijkheid om de 
beperking als gevolg van immuniteit van executie (effectief) te doorbreken. 
Daarmee is, gelet op de hiervoor geschetste oordelen van het EHRM, geen 

109 EHRM 22 juni 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0622JUD003144396 
(Broniowski v. Polen), r.o. 150-151; EHRM 5 januari 2000, ECLI: 
CE:ECHR:2000:0105JUD003320296 (Beyeler v. Italië), r.o. 107; EHRM 
23 september 1983, ECLI:CE:ECHR:1982:0923JUD000715175 (Sporrong & 
Lönnroth v. Zweden), r.o. 69.

110 Guide on Article 1 of Protocol No. 1 – Protection of Property (EHRM), 2021, par. 
140; EHRM 13 december 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013 
(Bélané Nagy v. Hongarije), r.o. 115; EHRM 23 september 1983, ECLI: 
CE:ECHR:1982:0923JUD000715175 (Sporrong & Lönnroth v. Zweden), r.o. 
69-73; EHRM 23 januari 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0123JUD001933604 
(East West Alliance Ltd. v. Oekraïne), r.o. 168.

111 Guide on Article 1 of Protocol No. 1 – Protection of Property (EHRM), 2021, 
par. 144.

112 EHRM 16 oktober 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:1016JUD002162313 (Könyv 
Tár Kft e.a. v. Hongarije), r.o. 59.

113 EHRM 22 september 1994, ECLI:CE:ECHR:1994:0922JUD001361688 
( Hentrich v. Frankrijk), r.o. 49. 

114 EHRM 5 maart 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:0305JUD001962005 (Uzan e.a. 
v. Turkije), r.o. 193.
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sprake meer van een eerlijke balans. Het recht op ongestoord genot van 
eigendom zoals neergelegd in artikel 1 EP wordt disproportioneel beperkt 
en dus geschonden. De belangen van schuldeisers worden derhalve ook 
in het licht van artikel 1 EP onvoldoende gewaarborgd onder de huidige 
Nederlandse invulling van immuniteit van executie.

5 Alternatieve invulling van staatsimmuniteit van executie?

Het voorgaande laat duidelijk zien dat met de Nederlandse invulling 
van immuniteit van executie de belangenbalans tussen aan de ene kant 
de ruime toekenning van staatsimmuniteit van executie en aan de andere 
kant de belangen van schuldeisers van staten uit evenwicht is. Hierbij vor-
men de door de Hoge Raad gehanteerde presumptie van immuniteit en 
de bewijslast van het uiteindelijke bestemmingscriterium, die volgt uit 
het Samruk-arrest, de pijnpunten voor de schuldeisers. Waar A-G Vlas 
al voor waarschuwde, wordt werkelijkheid: de facto onmogelijkheid voor 
schuldeisers van staten om beslag te leggen op staatseigendom en daarmee 
immuniteit van executie te doorbreken.115 Dit resulteert in de facto abso-
lute immuniteit van executie, waardoor het gewicht van schuldeisers op de 
belangenbalans nihil wordt.

Deze invulling door de Hoge Raad lijkt niet alleen buiten het kader van de 
enige wél algemeen geaccepteerde regel van internationaal gewoonterecht 
op dit punt te vallen (op basis waarvan slechts staatseigendom met een 
publieke bestemming immuniteit geniet),116 maar ook strijdig te zijn met 
artikel 6 EVRM en artikel 1 EP.117 Dat betekent dat een correctie van het 
Nederlandse leerstuk van immuniteit van executie, die de invulling daar-
van binnen het restrictieve kader van internationaal gewoonterecht (de 
tegenhanger van absolute immuniteit) brengt en de strijdigheid met arti-
kel 6 EVRM en artikel 1 EP opheft, op haar plaats is.

Gelet op de terughoudendheid van de Hoge Raad om op zijn stringente 
invulling uit de Herfstarresten terug te komen, ondanks dat hij daar in het 
Samruk-arrest een uitgelezen mogelijkheid toe kreeg, is mijns inziens nu 
de wetgever aan zet. Dit geldt te meer nu de voorzienbaarheid van de hui-
dige wettelijke grondslag, artikel 13a Wet Algemene Bepalingen, mogelijk 
in strijd is met het lawfulness vereiste van artikel 1 EP.118 Daarbij stamt 

115 Zie par. 3.3.
116 Zie par. 2.2 over de restrictieve benadering van immuniteit van executie.
117 Zie par. 4.1-4.3.
118 Zie par. 4.3.2.
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de huidige wettelijke grondslag uit een tijdperk waarin internationaal nog 
werd uitgegaan van absolute immuniteit in plaats van de huidige restric-
tieve benadering van immuniteit.119 Ook de reden die de wetgever in 1993 
gaf om de ontwikkeling van het leerstuk van immuniteit van executie over 
te laten aan de rechtspraak, namelijk de ontwikkeling die het nog volop 
doormaakte,120 lijkt minder relevant nu de Hoge Raad duidelijk de in de 
Herfstarresten ingezette lijn aanhoudt.121

Een correctie door de wetgever zou mijns inziens in de eerste plaats het 
loslaten van de presumptie van immuniteit moeten inhouden. Hierdoor kan 
de bewijslastverdeling op alternatieve wijze worden ingevuld. In dat kader 
ligt het voor de hand dat in eerste instantie de partij die daadwerkelijk de 
(publieke) bestemming van de eigendom kán aantonen, hiervoor gegevens 
aandraagt. Dat is vanzelfsprekend niet de schuldeiser van de staat, maar 
de desbetreffende staat zelf. De staat zou dus gegevens moeten aandragen 
waaruit de publieke, niet-commerciële bestemming van de eigendom blijkt. 
Hierbij moet het bovendien gaan om de bestemming op het moment van 
de executiemaatregel en niet om een eventueel toekomstige bestemming. 
Zo rust op de schuldeiser geen onmogelijke bewijstaak meer en wordt 
van de staat slechts een deugdelijke onderbouwing van zijn immuniteits-
verweer gevergd. Bij deze benadering zou een uitzondering passen voor 
staats eigendommen met een evident publieke bestemming (zoals de staats-
eigendommen opgesomd in art. 21 VN-Verdrag122), ten aanzien waarvan 
mijns inziens wel een presumptie van immuniteit kan worden gehanteerd.

De voorgestelde correctie is, zoals in paragraaf 2.2 duidelijk werd, interna-
tionaal gezien niet uitzonderlijk. Daarbij wordt de strijdigheid met artikel 6 
EVRM en artikel 1 EP opgeheven door voldoende tegemoet te komen aan 
de huidige pijnpunten voor schuldeisers van staten. Bovendien brengt het 
de Nederlandse invulling van immuniteit van executie binnen het kader 
van de restrictieve benadering van immuniteit van executie uit het interna-
tionaal gewoonterecht, daar zij tot gevolg heeft dat slechts immuniteit toe-
komt aan staatseigendommen met een daadwerkelijk publieke bestemming.

119 Zie par. 3.1.
120 Zie par. 3.1.
121 Zie par. 3.
122 Voor deze uitzondering kan onder andere aansluiting worden gezocht bij art. 

21 VN-verdrag, dat een publieke bestemming toekent aan eigendom ter uitoe-
fening van diplomatieke vertegenwoordiging, eigendom met een militair karak-
ter,  eigendom van de centrale bank, eigendom die deel uitmaakt van het cultu-
reel erfgoed en eigendom van wetenschappelijk, cultureel of historisch belang.
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Het belang van deze restrictieve benadering van immuniteit van executie 
groeit mee met de toename van staatsdeelname in het economische rechts-
verkeer. In het bijzonder gelet op de groeiende omvang van investerings-
arbitrage, moet de commerciële wederpartij van een staat kunnen 
vertrouwen op de mogelijkheid naleving van in rechte toegewezen vorde-
ringen effectief af te dwingen. De door mij beoogde correctie op de huidige 
praktische onmogelijkheid voor schuldeisers om beslag te leggen op staats-
eigendom (ter voldoening van arbitrale vonnissen tegen onwelwillende sta-
ten) zou bovendien goed passen bij de arbitragevriendelijke reputatie123 die 
Nederland heeft. Door de presumptie van immuniteit los te laten en de 
bewijslast(verdeling) anders in te vullen, wordt weer gewicht toegekend aan 
het belang van schuldeisers van staten bij de mogelijkheid op beslaglegging 
op staatseigendom. Daarmee brengt de correctie de belangenbalans bij een 
beroep op immuniteit van executie door een staat meer in evenwicht.

6 Conclusie

De stringente Nederlandse invulling van het leerstuk van immuniteit van 
executie, een leerstuk dat zijn oorsprong vindt in internationaal (gewoonte)
recht, houdt de gemoederen bezig. Met de huidige onmogelijkheid voor 
schuldeisers van staten om beslag te leggen op in Nederland gelegen staats-
eigendommen als gevolg van het Samruk-arrest van eind 2020, lijkt het 
kookpunt te zijn bereikt. Om die reden heb ik de Nederlandse regels langs 
de lat gelegd van het fundamentele recht op een eerlijk proces uit artikel 6 
EVRM en van het recht op ongestoord genot van eigendom uit artikel 1 
Eerste Protocol EVRM. Ik concludeer dat de belangen van schuldeisers, 
gelet op de twee voornoemde bepalingen, momenteel onvoldoende wor-
den gewaarborgd. Om die reden stel ik voor de belangenbalans te herstel-
len door af te stappen van de presumptie van immuniteit van executie en 
het uiteindelijke bestemmingscriterium, wat naar mijn mening zou moeten 
worden vastgelegd in een nationale codificatie van immuniteit van executie.

123 Bitter, Biesheuvel & Tromp 2021, par. 1; Van der Bend & Derksen 2020, par. 1; 
‘Arbitration in the Netherlands’, www.dutcharbitrationassociation.nl. 
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