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De spiegel van de wetenschap: hoezo alternatieven voor het 

aansprakelijkheidsrecht?



1. Bekende kenmerken
van complexe zaken

2. Wat in de toekomst
afwikkeling complexer
gaat maken

3. Welke alternatieven er 
zijn en waarom die 
betekenisvol(ler) zijn (of 
niet)
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1 Bekende kenmerken van langlopende
(complexe) zaken



De opdracht
Wat zijn belangrijke kenmerken van langlopende 
letselschadedossiers en welke verbanden zijn te vinden 
tussen die kenmerken?
• Lopende dossiers ouder dan 2 jaar;
• WAM, AVP, AVB;
• Aansprakelijkheid is (gedeeltelijk) erkend/dekking 

staat vast;
• Geen overlijdensschade;
• Geen uitsluitend regreszaken;
• Geen uitsluitende voorbehoudzaken.
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De materieelrechtelijke beoordeling van een 
letselschadevordering en tijdsverloop

1. Afwachten medische eindtoestand
2. Discussie over causaal verband (24%)
3. Discussie over hoogte vergoeding 

(24%), met name VAV 
(bestaanszekerheid! 4.31)

4. Medische informatie
5. Re-integratie
6. Belastende bewijspositie voor 

gedupeerden
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De processuele afwikkeling van een 
letselschadevordering

1. Veel partijen betrokken bij afwikkeling.

2. Tweejaarsevaluatie: wel vier-ogen-principe, 
maar het verkregen beeld wordt vaak niet 
afgestemd met de wederpartij (85%).

3. In merendeel van de zaken hebben partijen 
eigen medisch adviseurs.

4. Medische expertise: arts, vraagstelling, 
wachttijd bepaalde disciplines, bespreken 
rapport medisch adviseur.

5. Weinig gerechtelijke procedures, weinig 
mediation.

Gedupeerden: medische kwesties/discussies, 
minder lijntjes.



Het handelen van partijen

42 respondenten geven aan dat ze het idee 
hebben onvoldoende op de hoogte te zijn van 
de stand van zaken in hun dossier (ong. 26% 
van de totale respons, n=163), met name: 

de stand van zaken over de procedure of over 
de voortgang van hun dossier (n=14) 
de uitleg van juridische zaken aan een leek 
(n=5) 
de inhoud van de communicatie tussen 
professionals (n=5)
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Ervaren procedurele
rechtvaardigheid

Acceptatie bod: 

1. Financiële bestaanszekerheid (4.31) 

2. Vlotter/soepeler afwikkelen (4.11) 

3. Meer invloed op proces (3.89)

Op korte termijn afwikkelen

1. Weet ik niet (n=37)

2. Betere communicatie/overleg (n=20) & vlak 

daarna: verzekeraar nemen 

verantwoordelijkheid, sneller reageren 

(n=15), serieus nemen klachten en begrip 

tonen (n=15).

Gedupeerden: (respectvolle) houding
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Overkoepelende reflecties

1. Ingewikkeld beeld van kenmerken en potentiële 
redenen voor tijdsverloop.

• Vaak meerdere redenen dat een dossier 
openstaat.

• Onvermijdelijke discussies, maar wel ervaren 
als belastend door gedupeerden.

2. Veel partijen betrokken en moeten op elkaar 
wachten.

3. De kwaliteit van de schaderegeling in de brede zin 
van het  woord.



Hoe veerkrachtig is het 
aansprakelijkheidsrecht om te reageren op 

deze kenmerken?

- Geldend aansprakelijkheidsrecht?
- Juridisch-theoretische onderbouwing van compensatie?



Wat in de toekomst de 
afwikkeling van 

individuele
letseldossiers gaat

compliceren



1. Risk society

2.Digitalisering van de 
samenleving

3. Veranderingen in de 
leefomgeving (socio-
environmental conflicts)



Gepleit wordt voor systeemoplossingen



Compensatiesystemen

Aansprakelijkheidsrecht, eventueel incl. 
(verplichte) aansprakelijkheidsverzekering 
met directe actie of eigen recht

Private (verplichte) directe verzekering

Private/publieke (verplichte) directe 
verzekering

Publiek fonds of no-faultsysteem, 
eventueel ge(co)financierd door private 
partijen

(Sociale zekerheid)
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Directe verzekering
- verkeersongevallen
- privéongevallen
- sportongevallen
- arbeidsongevallen en beroepsziekten
- misdrijfschade
- natuurrampen (zaakschade)

Fonds / no-fault
- medische ongevallen
- beroepsziekten
- verkeersongevallen (AI)
- vaccinatieschade / bloedproducten



Alternatieve compensatiesystemen onderzocht
vanuit slachtofferperspectief

Directe verzekering

- Slachtoffers van misdrijven: zorg- en inboedelverzekering (Van Dongen, 

Hebly en Lindenbergh 2013)

Fondsconstructies / no-faultsystemen

- Birth related neurological compensation plan van Florida en Virginia 

(Sloan e.a. 1997 )

- Amerikaans Victim 9/11 fonds (Bornstein & Posner 2007; Hadfield 2008)

- Het Nederlandse Schadefonds Geweldmisdrijven (Mulder 2013)

- No-faultsysteem verkeersongevallen Victoria (Aus) (Thompson e.a. 2015)

- No-faultsysteem verkeersongevallen Victoria (Aus) (Elbers e.a. 2016)



Positieve ervaringen met eigen, 
direct verzekering

Van Dongen, Hebly en Lindenbergh 
2013, in de context van 
schadeverhaal door slachtoffers van 
misdrijven

- Daadwerkelijke betaling werd
hoog gewaardeerd
- Vlotte afwikkeling werd hoog
gewaardeerd



Verschillen in ervaren rechtvaardigheid van fault 
en no-fault systemin voor verkeersongevallen

Elbers e.a. 2016

New South Wales (fault) & Victoria (no-fault)

- Het algehele vorderingsproces wordt eerlijker ervaren

onder het no-faultsysteem

- De lengte van de afwikeling wordt als acceptabeler

ervaren onder een no-faultsysteem (periodiek vs. 

lumpsum)

- De uitkomst wordt als rechtvaardiger ervaren onder een

no-faultsysteem



Exclusiviteit of niet?

Hadfield 2008

Significante meerderheid vond het ongepast dat 
afstand gedaan moest worden van vorderingsrecht.

Een meerderheid zou (ook) gebruik hebben 
gemaakt van de mogelijkheid van declaratoir 
vonnis, als die mogelijkheid zou hebben bestaan 
(uitleg, correctie en retributie).

‘Beroep op fonds vooral een negatieve keuze’:

- financiële nood en leeftijd/tijdsverloop civiel 
proces.
- procederen niet effectief.
- niet-financiële motieven waren dominant: 
afsluiting, emotionele stress van procederen, niet 
correct om te procederen, onwetendheid over 
aansprakelijkheidsrecht, geen advocaat, 
aansprakelijkheid voorziet niet in persoonlijke 
behoefte.



DD maand JJJJ

No-faultsysteem verkeersongevallen 
Victoria (Aus)

Thompson e.a. 2015:

Personen die een ander 
verantwoordelijk hielden voor het 
auto-ongeval, waren significant 
minder tevreden met het 
vergoedingssysteem dan personen 
die een ander gedeeltelijk of niet 
verantwoordelijk hielden.



Andere route, andere dominante behoeften?

Sloan e.a. 1997 (significante verschillen)

Groep die uitsluitend beroep heeft gedaan op 
no-faultsysteem, is met name geïnteresseerd 
in compensatie van medische kosten en 
verlies van familie-inkomen (92%).

Groep die uitsluitend beroep heeft gedaan op 
aansprakelijkheidsrecht, wilden met name de 
verantwoordelijke partij laten betalen voor de 
kosten (retributie) en uitleg van wat er was 
gebeurd.



De relevantie van de rechtvaardiging voor de 
ervaren uitkomstrechtvaardigheid

9/11 fonds is vanuit dit perspectief bekritiseerd.

Uitgangspunt: equity, equality of need?

Bornstein en Poser 2007

- 63,5% verwachtte dat een eerlijke vergoeding zou worden

ontvangen (voorafgaand aan indienen verzoek)

- 31,9% vond de fondsuitkering eerlijk

- 15,6% vond de uitkering eerlijk in vergelijking met uitkeringen

aan anderen

- 64,3% was het eens met de stelling dat het fonds 

verschillende betekenissen toekende aan de levens van 

mensen.



Hoe belangrijk is de omvang van de vergoeding?

Alternatief compensatiesysteem: onduidelijk 
(SGm!)
Mulder 2013: geen verband gevonden tussen 
hoogte bedrag en mate van tevredenheid.
Slachtoffermonitor 2017: 36% ontevreden over 
hoogte tegemoetkoming.

9/11 fonds
Bornstein & Poser 2007: hoe meer compensatie 
ontvangen, hoe tevredener met de procedurele 
en distributieve factoren van het fonds.

Aansprakelijkheidsrecht: financiële 
bestaanszekerheid (Huver e.a. 2007, Rijnhout 
e.a. 2020).



Het belang van procedurele rechtvaardigheid

Voice

Mulder 2013: 

• Des te vaker contact met het fonds, des te tevredener over de procedure. 

• Respondenten die zelf het schadeformulier hebben ingevuld, zijn tevredener

over de procedure dan degenen die dat niet hebben gedaan.

Neutraliteit

Borstein & Poser 2007:

• 43,3% vonden de persoon die de vergoeding heeft vastgesteld onpartijdig.

• 62% verwachtte dat de procedure eerlijk zou zijn, uiteindelijk vond 23,2% de 

procedure voor de schadevaststelling eerlijk.

• 59.1% snapte hoe de schadevergoeding tot stand is gekomen. ‘dissatisfied and 

with an incomplete understanding of how their compensation has been determined.’ 





Afronding

Geef alternatieven een kans & 

werk ondertussen samen aan de 

verbetering van beide routes, 

want mijn verwachting is dat 

behoefte blijft aan vergoeding, 

uitleg, informatie, correctie én 

duidelijkheid…



© Universiteit Utrecht

De informatie in deze presentatie is met zorg samengesteld, 
maar er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud.

DISCLAIMER


