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gebrekkige medische hulpzaak aan 
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heidsdiscussies meer te voeren met (belangen
behartigers van) slachtoffers, hebben naar verwach
ting lagere transactiekosten, kunnen spelregels in 
hun polissen opnemen en kunnen de schaderege
ling sneller oppakken dan nu veelal het geval is. 
De directe verzekering heeft ook voor slachtoffers 
verschillende voordelen. Zij kunnen zelf hun  
verzekeraar kiezen (bijvoorbeeld aan de hand van 
een top tien van beste verzekeraars), hoeven geen 
aansprakelijkheidsdiscussie meer te voeren en 
kunnen van herstelgerichte dienstverlening  
profiteren. In het licht van deze voordelen wierp 

Een vliegende start naar een 
vernieuwde schadebehandeling
16e PIV Jaarconferentie – Onderweg naar overmorgen, een verslag

PvS

De hoofdvragen die tijdens de 16e PIV 
Jaarconferentie aan de orde werden gesteld,  
op vrijdag 18 maart 2016 in Congrescentrum 
Orpheus in Apeldoorn, waren niet gering. 
Welke trend gaat de toekomst van de letselschade
regeling bepalen? Is de directe verzekering in 
het verkeer de weg naar een snellere schade
regeling? Of komt schaderegeling pas op de 
tweede plaats en moet men zich richten op  
herstel? Ongeacht de antwoorden op deze  
vragen kon worden vastgesteld dat de wereld  
in een razend tempo verandert. Innovatie is 
daar onlosmakelijk mee verbonden. Met de 
door ruim zeshonderd deelnemers bezochte 
Jaarconferentie 2016 heeft het PIV een bijdrage 
aan deze vernieuwing geleverd. Uiteraard trad 
radio en tvpresentator Tom van ’t Hek als  
dagvoorzitter op.

De conferentie in Apeldoorn werd geopend  
door mr. Theo Kremer – directeur van het PIV. 
Hij wilde in zijn presentatie niet terugblikken, wat 
gezien zijn afscheid in mei aanstaande misschien 
was te verwachten, maar juist vooruitkijken, en 
wel naar 2023, het jaar waarin het PIV 25 jaar zal 
bestaan. In een overtuigend betoog stelde hij dat 
het goed zou zijn als dan in plaats van de huidige 
WAM de directe of ‘first party’verzekering  
gemeengoed zou zijn. Zo’n verzekering heeft  
immers diverse voordelen voor verzekeraars, zo 
legde Kremer uit. Zij hoeven geen aansprakelijk

Tom van ’t Hek met robot
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Ver(t)rekt!

When our weary world was young, the struggle of the ancients first began, the gods of love and reason 
sought alone to rule the fate of man. They battled through the ages, but still neither force would yield, 

the people were divided, every soul a battlefield

Doodse stilte, geen Spier vertrekt. Of toch, ze voelde de grimas rond haar mondhoek. Er was dus  
toch beweging en dus hoop. Hoe dom kon je zijn, ’s avonds lang doorgewerkt, als laatste het kantoor 
 verlaten, op naaldhakken, want vanavond zou de schouwburg alweer wachten. Precies over dat  rooster 
gelopen waarvoor zij haar medewerkers waarschuwde om dat vooral niet te doen. De naaldhak brak, 
diverse botten ook en nu was het stil, niets bewoog.

Apollo: Bringer Of Wisdom: ‘I bring truth and understanding; I bring wit and wisdom fair,  
Precious gifts beyond compare, We can build a world of wonder, I can make you all aware’

Wat nu! Wat had ze nu nodig? Helpende handen liefst. Hopelijk zou ze straks weer kunnen bewegen. 
Tot die tijd vooral behoefte aan hulp om de rug weer te rechten. Spierkracht voor spierkracht, zo te 
zeggen. Zou dit te claimen zijn, als je zelf al vaak gewaarschuwd hebt voor dit gevaar? Of is de recht-
spraak dan hard en onbarmhartig? Wat zou mr. J. Spier ervan zeggen? De onlangs Koninklijk, als Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw, onderscheiden A-G, die zo buitengewoon Spier-krachtig zijn 
conclusies kan geven. Ze was even bang geweest dat mr. Spier vertrok, maar dat was als honorair 
hoogleraar, gelukkig niet als A-G bij de Hoge Raad. Reeds kort na de Koninklijke Onderscheiding, 
 onderscheidde mr. Spier zichzelf alweer als A-G, met een krachtig statement tegen het produceren  
van teveel papier, producties en processtukken. Over de Pyrrhusoverwinning die het al te zeer open-
trekken van juridische register oplevert, waar partijen beter eerst eens met elkaar de feiten op een 
 rijtje zien te krijgen.

Dionysus: Bringer Of Love: ‘I bring love to give you solace, in the darkness of the night,  
in the Heart’s eternal light. You need only trust your feeling; only love can steer you right, 

 I will soothe your primal fears, throw off those chains of reason and your prison disappears’

Geen dwarslaesie alsjeblieft. Gedachten glijden af naar die ontmoeting met een oud-cliënt die er wel 
een had opgelopen. Het was haar als zijn raadsvrouwe in de schadeprocedure niet gelukt om hem te 
overtuigen van een “wat anders” schadescenario. Hij had genoeg aan een verhuizing naar de USA, 
waar hij haar had uitgenodigd voor een bezoek aan het themapark The Wizarding World of Harry 
Potter. Vanuit zijn rolstoel had hij met een interactieve toverstok zelfs lege harnassen aan het lopen 
gekregen. Hightech State of the Art entertainment natuurlijk, maar er was geen toverstok die hem  
uit zijn rolstoel kon toveren. Voor de magie in zijn leven had deze geestelijke krachtpatser echter zelf 
 gezorgd: “natuurlijk, het liefst zou ik weer kunnen lopen, maar dat is nu eenmaal niet zo. Zonder het  
ongeval had ik nog steeds een veilige, maar relatief voorspelbare baan in Nederland gehad. Na het 
ongeval ben ik als technologisch ontwikkelaar in Amerika terechtgekomen en werk ik mee aan het 
state of the art Cygnus programma van de NASA. Met mijn hersens is immers niets mis. Voor wat  
ik nog wél heb ben ik dankbaar en daar ga ik vol voor.”
Zij dacht even terug aan de PIV Jaarconferentie die zij op 18 maart 2016 had bezocht en waar zij een 
gelijksoortig bewonderenswaardig verhaal vernam van de triatleet Marc Herremans.

Op de conferentie was ook aanwezig de per 1 april 2016 als A-G bij de Hoge Raad benoemde prof. 
mr. T. Hartlief, die zijn licht liet schijnen over verleden, heden en toekomst van het aansprakelijkheids- 
en schadevergoedingsrecht. “Wat anders” versus, “wat nu?”. ‘Klassiek schadevergoedingsdenken’ en 
‘Paradigmashift’. Hoe dan ook over een positieve grondhouding als basis voor de toekomst.

Armageddon: The Battle of Heart and Mind: The universe divided, as the heart and mind collided, with 
the people left unguided, for so many troubled years, in a cloud of doubts and fears, their world was 

torn asunder into hollow Hemispheres.

Dan is daar plots het geluid van voetstappen en stemmen, in de tot dan toe stille straat. “Alsjeblieft, 
geen beroving ook nog he? dat kan ik er niet bij hebben nu!”. Maar het is geen beroving: “Mevrouw! 
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Alles goed met u? we hebben 112 gebeld mevrouw.” Als zij de ambulance in wordt getild, zijn daar enkele forse  
pijnprikkels die gek genoeg tot hoop aanleiding geven: “geen dwarslaesie, alleen breuken, tijdelijk letsel en hopelijk 
 menselijk begrip en medeleven in plaats van strijd en polemiek!”

Cygnus: Bringer Of Balance: I see the Gods in battle rage on high, thunderbolts across the sky. Apollo was astonished, 
Dionysus thought me mad, but they heard the story further, and they wondered, and were sad. Looking down from 

Olympus, on a world of doubt and fear, its surface splintered, into sorry Hemispheres.

Zo’n rit in de ambulance nodigt uit tot contemplatie: Hersenen, leveren die ook spierkracht? In zekere zin zou je dat in 
ieder geval naar analogie toch wel mogen beredeneren? Spierballentaal is toch de vrucht van gezond gebruik van  hersenen? 
Van het bundelen van de kracht van de creatieve en sensitieve rechter-hemisfeer enerzijds en van de rationele en analy-
tische logische linker-hemisfeer anderzijds. Tezamen beschouwd, een mensenleven lang als één geheel onder het dak 
van onze hersenpan, een perfecte en samenhangende ‘Sphere’ vormend.
En een hart? Dat is zeker ook een spier. Onmisbaar als verzorger van het transport van zuurstof en voedingsstoffen door 
het lichaam. Hoe dan ook: het was al hartverwarmend dat ze van de eenzame leegte van de koude straat, nu onderweg 
was naar de eerste etappe van haar herstel. Straks in een warm bed zou het gaan over “wat nu?” Dokters, verplegers, 
instanties, verzekeraars, zouden zich met haar gaan bemoeien. Om haar letselschade te regelen zouden alle gezonde 
spieren nodig zijn, om het speelveld in de juiste richting te bewegen. Haar ach & ach, op de rit gezet langs heldere 
 lijnen die zijn uitgezet door de A-G & de A-G. Vol van energieke Spierkracht en ook een warm kloppend Hart liefst.

The Gods sat a while in silence, then they turned, at last, to the A-G, ‘We will call you Cygnus
The Bringer of Balance you shall be’

Armand Blondeel, voorzitter Redactieraad PIV-Bulletin.

Rush: “Cygnus X-1, Exerpts from Book II: Hemispheres, the battle of Heart and Mind”

Kremer de vraag op of er in 2023 nog wel belangenbeharti
gers en juristen nodig zullen zijn. Is de huidige situatie nog 
zo, dat de jurist soms een casemanager of een herstelcoach 
inschakelt, in 2023 zal de casemanager of de herstelcoach 
soms een jurist inschakelen, aldus Kremer. “Ik zou met het 
oog op 2023 een aantal conclusies willen trekken”, zei hij.  
“Ik denk zonder meer dat er in 2023 een andere relatie is 
tussen de verzekeraar en het slachtoffer: de directe verzekering. 
Dan zijn we ook eindelijk van dat vreselijke begrip ‘tegen
partij’ af. Wel zal er een heel verhaalcircus tussen verzekeraars 
onderling kunnen ontstaan, in die zin dat de eigen verzekeraar 
van het slachtoffer de schade op een andere verzekeraar zal 
proberen te verhalen. Het zijn wel zaken die zich achter de 
schermen zullen afspelen, en dan met name achter de tele
visieschermen. Ik kan me niet voorstellen dat de Kassa’s en 
de Radars van 2023 hier veel aandacht voor zullen hebben. 
Tot slot denk ik dat de herstelgerichte schaderegeling in  
2023 aanmerkelijk beter zal zijn dan nu het geval is. Ik wil  
u aanraden op al deze punten uw oren en ogen goed open te 
houden, want 2023 is dichterbij dan u denkt!”

Zelfrijdende auto’s
Prof. dr. Marieke Martens – hoogleraar Intelligent Transport 
Systems & Human Factors aan de Universiteit Twente, ging 
in op de vraag of we als mens klaar zijn voor de zelfrijdende 
auto. Allereerst creëerde zij enige duidelijkheid omtrent 
het begrip ‘zelfrijdende’ of ‘zelfsturende’ auto. Zij onder
scheidde drie fasen van toenemende autonomie waarin  
de bestuurder nog wel de autosystemen in de gaten moet 
houden, en daar hebben we nu nog mee te maken, en 

eveneens drie fasen waarin dat niet meer nodig zal zijn.  
Zo ver zijn we echter nog lang niet “en met name vanuit de 
automobielindustrie wordt ook vaak geroepen dat de echte 
zelfrijdende auto nog toekomstmuziek is”, aldus Martens. 
“Maar de automobielindustrie heeft er natuurlijk wel een be
lang bij om dat te roepen, omdat veel klanten het stuur zelf 

>

Theo Kremer

>
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in handen willen houden en nog helemaal geen zelfrijdende 
auto willen. De automobielindustrie zal klanten daarom de 
optie blijven geven, in ieder geval voorlopig, om zelf te blijven 
rijden.” Marieke Martens schetste in dit licht wat de huidige 
zelfrijdende of zelfsturende auto’s zoal kunnen en dat is 
nog maar bedroevend weinig. Van belang hierbij is het  
gedrag van de mens in of ten opzichte van deze auto’s.  
Zij zei zich daarover zorgen te maken, omdat gebleken  
is dat mensen veel minder goed opletten, concurrerende 
activiteiten gaan doen en zelfs in de auto in slaap vallen. 
Veiligheid bieden is daarom een van de belangrijkste uit
dagingen op dit gebied. “Maar veiligheid garanderen, dat 
zal nooit lukken”, zo zei zij. “Van belang is natuurlijk ook 
wat we mensen in de rijopleiding leren. Als we mensen niet 
op auto’s met autonome functies voorbereiden, mag je niet 
verwachten dat ze er goed mee omgaan. Net zo belangrijk 
zijn de richtlijnen, op mondiaal niveau, waar de nieuwe  
systemen aan moeten voldoen. Met de kennis die we nu heb
ben, de gevaren die we nu zien, kunnen we daar een stukje 
risicobeheersing aan toevoegen, maar het is nog onduidelijk 
hoe dat moet. Dus hoe de toekomst eruit ziet, weten we nog 
niet exact, maar dat maakt het wel heel interessant.”

Eén medisch adviseur
Het programma werd vervolgd met een debat, onder  
leiding van Tom van ’t Hek, over de letselschadebehande
ling met één medisch adviseur (in plaats van een medisch 
adviseur namens het slachtoffer en een namens de verzeke
raar). De discussie werd in zekere zin aangezwengeld door 
mr. Ferda van Benthem – partner / advocaat en mediator 
bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. Zij betoogde dat  
ondanks alle goede bedoelingen van de initiatiefnemers  

en aanhangers van deze aanpak, het slachtoffer er toch  
wel eens de dupe van kan worden. “De theorie is heel 
mooi”, zei ze, “maar stel je nu eens voor dat het slachtoffer 
zich niet herkent in het rapport van die ene medisch adviseur 
en terug wil naar de aanpak met twee medisch adviseurs. 
Wat is dan zijn positie als slachtoffer? Hij zal als eisende 
partij ineens in de verdediging worden gedrukt, blijvend,  
dus bijvoorbeeld ook in een eventuele procedure. Het zal 
hem blijven achtervolgen.” Prof. mr. Maurits Barendrecht – 
hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg en 
academisch directeur van Hiil Innovating Justice, gaf aan 
dat de keuze voor één medisch adviseur volgens hem geen 
risico’s voor het slachtoffer inhoudt, “hoewel ik bij bepaalde 
aspecten mijn twijfels heb”, aldus Barendrecht. “Het succes 
ervan is wat mij betreft nog te veel afhankelijk van de persoon 
van de medisch adviseur. Wij vinden dat je zo’n nieuw proces 
stap voor stap moet uitwerken. Misschien moet het wel zo 
zijn, dat het rapport van de medisch adviseur van het begin 
af aan verschillende visies moet toelaten en dat al die visies 
goed worden uitgezocht. Door zo’n stappenproces kan het 
vertrouwen erin groeien, kan de kwaliteit van de uitkomst 
groeien en kan iedereen met elkaar aan het succes ervan 
blijven werken.” Victor Jammers – lid van de raad van  
bestuur van Slachtofferhulp Nederland, toonde zich een 
warm voorstander van de aanpak. “Ik zou met een aantal 
mensen willen nagaan of we het volume kunnen realiseren 
dat nodig is om de werkprocessen uit te werken en te onder
zoeken of de aanpak wel of niet werkt. Uiteindelijk gaat het 
erom dit innovatieproces gaande te houden en daarom wil
len wij er graag verder mee experimenteren.” Drs. Laurens 
Buisman – directeur van 1Medisch Adviseur, besprak de 
aanpak zoals die in zijn dagelijkse praktijk vorm krijgt.  
“Ik zie een hybride model”, zei hij, “waarin beide methoden, 
1MA en 2MA, naast elkaar blijven bestaan. Ik denk boven
dien dat we met elkaar tot een soort register moeten komen 
en tot normen waaraan medisch adviseurs die alleen in het 
neutrale domein adviseren, zouden moeten voldoen. Het zou 
mooi zijn als De Letselschade Raad daarover zou nadenken.” 

Zeeuwse model
Marinus Schroevers – algemeen directeur van ZLM 
Verzekeringen, besprak de schadeafhandeling van een van de 
grootste kettingbotsingen uit de Nederlandse geschiedenis, 
op 16 september 2014 op de A58 nabij Goes. De gevolgen 
waren niet gering. Er vielen twee dodelijke slachtoffers en 

Marieke Martens

V.l.n.r. Victor Jammers, Maurits Barendrecht, Laurens Buisman en  

Ferda van Benthem
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zesentwintig gewonden, van wie er elf ernstig aan toe waren. 
Van de honderdvijftig betrokken auto’s waren er vijftig 
zwaar beschadigd. Zesenvijftig auto’s en eenentwintig 
slachtoffers waren bij ZLM verzekerd en twintig ZLM
medewerkers waren direct of indirect bij het ongeval  
betrokken. Een reconstructie van het ongeval ter plaatse 
bleek al snel niet goed mogelijk. Vijftig voertuigen waren 
niet geregistreerd, veel betrokken bestuurders waren al 
vertrokken en tientallen auto’s waren voor politieonderzoek 
in beslag genomen. Het was duidelijk dat er langdurige 
aansprakelijkheidsdiscussies in het verschiet lagen. 
Besloten werd daarom de schadeafhandeling anders aan  
te pakken. Al de dag na het ongeluk kwamen het Verbond 
van Verzekeraars en de Autoriteit Consument & Markt 
overeen dat zowel de voertuig als de letselschades door  
de eigen verzekeraar van betrokkenen konden worden  
afgehandeld, het ‘first party’principe dus, zonder onder
scheid te maken tussen casco en WAschades, zonder 
consequenties voor bonusmalusregelingen en zonder  
regresmogelijkheden. “Hoe zit het nou met die directe  
verzekering?” aldus Marinus Schroevers. “Het Verbond  
van Verzekeraars laat daar momenteel onderzoek naar doen.  
In dit onderzoek is deze hele geschiedenis van 16 september 
2014 nader bekeken en zijn tal van juristen, verzekeraars, 
politici en ambtenaren geïnterviewd. De vraagstukken die 
ermee gepaard gaan, zijn groot. Hebben we het alleen over 
letselschades of ook over voertuigschades? Hebben we het  
alleen over bestuurders of ook over inzittenden? Wat doen 
we met de zwakke verkeersdeelnemers, dus voetgangers en 
fietsers? De antwoorden op deze en nog andere vragen  
worden naar verwachting eind april in een rapport aan het 
Verbond van Verzekeraars gepresenteerd en ik zie daar nu al 
naar uit.” Volgens Schroevers zijn er evenwel alternatieve 
oplossingen voor de problematiek. Volgens hem is een 
groot deel van het probleem al opgelost door de dekking 
van de schadeverzekering voor inzittenden (SVI) aan de 
WAverzekering te koppelen. “Bij ZLM hebben we zelfs be
sloten om de ongevallenverzekering voor inzittenden, toch 

een behoorlijke cash cow voor verzekeraars, over te hevelen 
naar de SVIverzekering, omdat we vinden dat onze klanten 
veel meer gebaat zijn bij een SVI dan bij een OVIverzekering.”

Faciliteren van nieuw leven
Het ochtendprogramma van de PIV Jaarconferentie  
werd afgesloten door prof. mr. Ton Hartlief – hoogleraar 
Privaatrecht aan de Universiteit van Maastricht. Volgens 
Hartlief staat de afwikkeling van personenschade een  
fundamentele verandering te wachten en de herstelgerichte 
dienstverlening is daar een belangrijke ontwikkeling in. 
“Het aansprakelijkheidsrecht is qua vergoedingsniveau  
het beste wat slachtoffers kan overkomen”, aldus Hartlief. 
“Het is de opdracht van het schadevergoedingsrecht om 
slachtoffers zo veel mogelijk in de positie te brengen die zij 
zonder ongeval zouden hebben gehad. Dat is het perspectief, 
het gedroomde scenario, dat we zo veel mogelijk via geld 
proberen te bereiken. We halen de toekomst naar voren en 
omdat we niet goed weten hoe die zich zal ontwikkelen, 
doen we daar een beredeneerde slag naar en uiteindelijk 
leidt dat tot een zak met geld. Vervolgens loopt het slacht
offer daarmee weg en ons laat het kennelijk koud wat hij 
daarmee doet. In ieder geval kan het heel veraf staan van 
dat gedroomde scenario. De nieuwe tendens zet veel minder 
in op die zak met geld, maar veel meer op herstel in de brede 
zin. Het gaat erom wat het slachtoffer nú nodig heeft.” 
Volgens Ton Hartlief is deze tendens meer dan een hype. 
“Ik denk zelfs dat als we dit pad eenmaal volgen, er nog 
meer in het verschiet ligt en we uiteindelijk zullen uitkomen 
bij een systeem waarin we werkelijk van het gedroomde  
scenario loskomen en ons echt helemaal zullen richten op 
zelfontplooiing in de nieuwe situatie. De schadevergoeding 
van de toekomst moet als het ware een nieuw leven faciliteren 
en dus ook financieren.” Deze ontwikkeling zal de branche 
niet onberoerd laten, aldus Hartlief, en grote consequenties 
hebben. “Maar wat we vooral in het oog moeten blijven 
houden, is dat we ons niet moeten verliezen in slechts één 
deel van het hele debat. We moeten ons niet alleen maar  
op bijvoorbeeld verkeer focussen. We moeten ons niet alleen 
maar op een deel van het ongevallenrecht focussen, maar in 
de gaten blijven houden dat het een totaalbeeld is. En dat 
totaalbeeld is ontzettend belangrijk. Willekeur en ongelijke 
behandeling zullen niet helemaal kunnen worden uitgebannen, 
maar laten we proberen het zo veel mogelijk te voorkomen. 
Steek daar uw energie in!”

Marinus Schroevers

Ton Hartlief 
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> Parallelsessies
Na de lunch konden de deelnemers aan de conferentie uit 
een aanbod van zeven parallelsessies er twee bijwonen.

1. De complexiteit van het slachtoffer in de bijstand
Mr. Anouk Oude Hergelink – advocaat bij Beer advocaten, 
besprak het beoordelingskader van gemeenten zodra mensen 
die een bijstandsuitkering ontvangen, een letselschade op
lopen. Deze slachtoffers lopen dan immers het risico dat 
zij een deel van hun schadevergoeding bij de gemeente 
moeten inleveren of dat de bijstandsuitkering voor de  
toekomst wordt stopgezet.

2. Privacy: ‘De medisch adviseur als Sherlock Holmes?’  
en ‘Informatie-uitwisseling tussen verzekeraars’
Mr. Hanco Arnold en mr. Astrid van Noort – beiden  
partner / advocaat bij Ekelmans & Meijer Advocaten,  
stonden stil bij de informatieuitwisseling tussen medisch 
adviseurs en verzekeraars en tussen verzekeraars onderling. 
Ook het achterhalen en onderbouwen van fraude kwam 
hierbij aan de orde.

3. Nieuwe communicatiemiddelen in letselschades
Drs. Jan Thie – senior adviseur bij Vilans, Arnold  
van Kouterik NIVREre – manager bij Van Kouterik 
Personenschade, en Reginald Vogelzang – manager  
bij DEKRA Experts, bespraken de mogelijkheden van  
videobellen en communiceren via beeldscherm. i2i is  
een nieuwe tool voor contact met de benadeelde, maar 
ook voor de onderlinge communicatie tussen behandelaar, 
schaderegelaar, medisch adviseur en belangenbehartiger.

4. De kelderluikcriteria in letselschadeland: (still) hot or not?
Mr. Saskia PhoelichPontier, advocaat bij NN Advocaten, 
ging aan de hand van recente jurisprudentie na of de criteria 
uit het Kelderluikarrest nog steeds actueel zijn. Ook ging 
zij in op de vraag of rechters in dit kader geneigd zijn 
slachtoffers ter wille te zijn of dat de grenzen van het  
aansprakelijkheidsrecht juist bereikt zijn.

5. Zorgschade: (samen) op weg naar een nieuwe wijze  
van schadevaststelling
Dr. Rianka Rijnhout LLM – universitair hoofddocent aan het 
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, ging na 
welke alternatieven er zijn voor de vaststelling van zorgschade. 
De begroting van zorgschade op basis van het inkomens
verlies van naasten als gevolg van verleende verzorging werd 
immers zo bezwaarlijk gevonden, dat die manier van werken 
niet in het Wetsvoorstel affectieschade werd opgenomen.

6. Helpen = schade vergoeden!
Drs. Toine Raasveld, Martin de Haan NIVREre, R.Ad en 
Lex Stegerhoek NIVREre, R.Ad – grondleggers van Dé 
Letselschadehulpdienst, deelden hun ervaringen met en 
visie op de wijze van hulp bieden, direct na een ongeval, 
opdat slachtoffers zelfredzaam blijven of weer worden.

7. Psychologische interviewvaardigheden bij waarheidsvinding
Bram van der Meer MSc – recherchepsycholoog en direc
teur van Van der Meer Investigative Psychologists, besprak 
hoe bewijsmateriaal kan worden verzameld om eventuele 
fraude in letselschadezaken aan te tonen. Een interview 
met een betrokkene creëert mogelijkheden om op een  
betrouwbare manier relevante informatie te verzamelen.

Staande ovatie
De laatste presentatie van de PIV Jaarconferentie werd 
verzorgd door Marc Herremans – coach en motivational 
speaker. Herremans had vroeger een leven vol fysieke  
uitdagingen: als paracommando in Somalië, bouwvakker, 
vrijwilliger bij de brandweer en vooral als hartstochtelijk 
sporter. In zijn discipline, de ‘ironman triathlon’, werd hij 
twee keer Belgisch kampioen op de Olympische afstand  
en hoorde hij mondiaal tot de top tien op de lange afstand. 
In 2002 echter kreeg hij op trainingskamp in Spanje een 
ongeluk tijdens een fietstocht, met als gevolg daarvan een 
verlamming van borst tot tenen door een dwarslaesie. 
Herremans ging echter niet bij de pakken neerzitten. Hij 
vocht zich terug en werd in 2003, samen met grootheden 
als Johan Museeuw, Kim Clijsters, Kim Gevaert en Marc 
Wilmots, tot sportpersoonlijkheid van het jaar gekozen. 
Hij stelde zich drie doelen: de Rehabilitation Hawai winnen, 
als rolstoelatleet aan de Crocodile Trophy deelnemen en  
vader worden. Alle dromen wist hij te verwezenlijken, met 
vallen en opstaan, maar met een enorme wilskracht. In 2013 
werd zijn dochter AnneLou geboren en in 2015 zijn dochter 
Sue. Zijn nieuwe droom is ooit weer te lopen, en dat zal erg 
moeilijk zijn, maar “de enige keer dat je faalt”, aldus Marc 
Herremans, “is als je stopt met proberen.” Zijn bijzonder inspi
rerende optreden werd hem met een staande ovatie beloond.

Marc Herremans
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Theo Kremer Innovatie Prijs
Het laatste onderdeel van de PIV Jaarconferentie betrof  
de uitreiking, voor de eerste keer, van de Theo Kremer 
Innovatie Prijs. Deze prijs is door het PIV in het leven  
geroepen als blijk van waardering voor een persoon of  
instelling die een inspirerende innovatie heeft ontwikkeld, 
waarmee de letselschadebehandeling op een positieve manier 
kan worden vernieuwd. De bedoelde ontwikkeling moet al 
in gang zijn gezet en haar waarde hebben bewezen. De prijs 
is vernoemd naar Theo Kremer – directeur van het PIV, 
die in mei 2016 met pensioen zal gaan. Deze eerste keer 
werd de prijs toegekend aan het gedachtegoed van ‘Eén 
medisch adviseur’. Deze aanpak werd door de jury uit de 
nominaties gekozen, omdat het initiatief al een aantal jaren 
bestaat en zich in die periode heeft bewezen als een goed 
functionerende methode bij de afhandeling van verschil
lende soorten personenschade, zelfs bij zogenoemde niet
objectiveerbare letsels. De prijs werd overhandigd aan  
drs. Laurens Buisman, arts, die als pionier van het project 
1Medisch Adviseur erin is geslaagd het vertrouwen van 
belangenbehartigers voor het idee te winnen. Dat bleek 
ook al tijdens het debat over deze aanpak in het ochtend
programma van de conferentie. Theo Kremer overhan
digde Laurens Buisman de prijs: een bronzen sculptuur 
van Marco van Kooten, gegoten bij bronsgieterij Cser in 
Susteren, met het thema ’thinking out of the box’. Het was 
een passend slot van een zeer geanimeerd congres, dat  
geheel in het teken van innovatie stond en waarmee, zo  
zal wellicht later blijken, een vliegende start werd gemaakt 
naar een vernieuwde schadebehandeling in de letselschade
regeling.  

Laurens Buisman ontvangt uit handen van Theo Kremer de eerste Theo 

Kremer Innovatie Prijs. Stephanie van der Linden van Studiecentrum 

Kerckebosch overhandigt hem de bloemen

Borrelen en netwerken in de wandelgangen
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Na het Hangmatarrest van de Hoge Raad uit 2010 was 
het natuurlijk wachten op de volgende zaken over de 
aansprakelijkheid tussen medebezitters onderling. Die 
zaken zijn er dus ook gekomen. Logisch, want als het 
één kan, is wellicht ook het ander mogelijk. Ongelukken 
zitten bovendien in een klein hoekje en pech past steeds 
minder in onze vocabulaire. Tel daarbij op dat er (geluk
kig!) verzekeraars zijn en dat een claim snel is ingediend. 
Dat resulteert in buitengewoon boeiende juridische 
vraagstukken. Deze bijdrage gaat eerst en vooral over 
het vraagstuk rondom de onderlinge aansprakelijkheid 
van medebezitters van (huis)dieren, maar we maken 
ook een paar uitstapjes.

Opfrisser: wat is er ook alweer geoordeeld in het 
Hangmatarrest1?
U zult het zich herinneren: de jonge vrouw die, liggend in 
haar tuin in een hangmat, werd getroffen door de pilaar 
waaraan de hangmat was bevestigd, zeer ernstig letsel  
opliep en haar verzekerde partner daarvoor aansprakelijk 
stelde. Het was een gewaagde claim, die uiteindelijk door 
de Hoge Raad voor 50% is toegewezen. De principiële vraag 
die de Hoge Raad in het Hangmatarrest heeft beantwoord, 
zag op art. 6:174 BW. In dat wetsartikel is de risicoaan
sprakelijkheid van bezitters van gebrekkige opstallen  
vervat. De vraag was of bezitters van gebrekkige opstallen 
ook aansprakelijk kunnen zijn ten opzichte van hun mede
bezitters. In de woorden van de Hoge Raad: behoort het 
recht bescherming te verlenen aan degene die, hoewel de 
aansprakelijkheid van art. 6:174 BW niet is gebaseerd op 
overtreding van enigerlei gedragsnorm, zelf in zekere zin 
medeverantwoordelijk kan worden geacht voor de gebrek
kige opstal2? De uitkomst is inmiddels bekend: ja, het 
recht biedt deze bescherming aan de medebezitter van een 
gebrekkige opstal. Maar hoe is de Hoge Raad tot zijn oordeel 
gekomen? De Hoge Raad is eerst nagegaan of de wet en/of 
wetsgeschiedenis wellicht aanknopingspunten bevatten om 
deze vraag te beantwoorden. Na te hebben geconstateerd 

dat dit niet zo is, heeft de Hoge Raad, aanknopend bij het 
in art. 6:163 BW vervatte relativiteitsvereiste, overwogen 
dat bepalend is wat naar maatschappelijke opvattingen het 
meest redelijk moet worden geacht als reikwijdte van art. 
6:174 BW, daarbij de belangen van de benadeelde, de be
zitter en de aansprakelijkheidsverzekeraar in aanmerking 
nemende. De Hoge Raad heeft de keuze vervolgens op 
grond van de algemene doelstelling van art. 6:174 BW in 
het voordeel van de vrouw laten uitvallen. Samengevat, 
komt het erop neer dat, naar het oordeel van de Hoge Raad, 
niet alleen derden, maar ook medebezitters behoren te 
worden beschermd tegen het risico dat vaak niet (eenvou
dig) kan worden bewezen wie voor het gebrek in de opstal 
aansprakelijk is op grond van art. 6:162 BW (omdat veelal 
niet kan worden bewezen wanneer en door wie het gebrek 
is veroorzaakt). In het gegeven dat het hier ging om een 
claim binnen een samenlevingsverband (een gezin), heeft 
de Hoge Raad geen reden gezien om de aanspraak van de 
vrouw niet te honoreren.

De gebeten hond …
De kritiek op het arrest was niet voor de poes; de Hoge 
Raad was de gebeten hond. Velen vonden dat de uitkomst 
ook een andere had kunnen – en moeten – zijn. Niet onlo
gisch, in onze visie. Toen volgde de zaak van ‘Jengo’, een 
hond die zijn baasje in arm en borst beet. Het baasje, hierna 
te noemen: de vrouw, stelde haar – eveneens verzekerde – 
partner op grond van art. 6:179 BW als medebezitter van 
de hond aansprakelijk voor haar letselschade. De redene
ring van de vrouw was: wat voor opstallen geldt, gaat ook 
op voor dieren. De vrouw wees er daarbij op dat de art. 
6:174 (risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen) 
en 6:179 BW (risicoaansprakelijkheid voor dieren) tegelijk 
zijn ingevoerd en in dezelfde titel van het Burgerlijk 
Wetboek staan. De vrouw ving bij de Rechtbank Den Haag 
echter bot. Haar vorderingen zijn door de rechtbank bij 
vonnis d.d. 4 maart 20153 afgewezen. In essentie is het 
oordeel van de Rechtbank Den Haag gegrond op de aan
name van een essentieel verschil tussen de onderliggende 
grondslagen van de aansprakelijkheden op grond van de 
art. 6:174 en 6:179 BW. Naar het oordeel van de rechtbank 
is de grondslag van de aansprakelijkheid voor opstallen met 
name gelegen in “de moeilijkheid dan wel de onmogelijkheid 
voor een gelaedeerde precies te achterhalen wie verantwoor
delijk is voor de gebrekkige toestand van de opstal”, terwijl 
de risicoaansprakelijkheid van een dier niet is terug te  
voeren “op een (eerdere) menselijke fout” maar “is gegrond 
op de eigen energie van het dier”. Het verschil tussen de art. 
6:174 en 6:179 BW, aldus de rechtbank, “zit hem met name 
in het feit dat de eigen energie van een dier, anders dan een 
opstal, per definitie een potentieel en niet door mensen te 
voorkomen risico van schade met zich brengt”. Oftewel,  

Het Hangmatarrest vervolgd; niet iedere 
‘medebezitter’ hangt

Mevrouw mr. L.K. de Haan en mr. C. Banis

V&A Advocaten
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nog steeds in de woorden van de Rechtbank Den Haag: 
“De bezitter van een dier wordt geacht door het bezit het  
risico op schade impliciet te hebben aanvaard”. Dus: omdát 
de vrouw geacht wordt, door het bezit van Jengo, het risico 
op schade te hebben aanvaard, is haar claim afgewezen.  
De rechtbank heeft daarbij nog aangetekend “dat in de par
lementaire geschiedenis nadrukkelijk rekening is gehouden 
met de mogelijkheid dat onder omstandigheden zelfs derden 
aan wie een dier tijdelijk is toevertrouwd, geen aanspraken 
op grond van art. 6:179 BW geldend kunnen maken in ver
band met ‘acceptatie van het risico’, waardoor de vergoedings
plicht vervalt dan wel kan worden gematigd”. De redenering 
is hier dat, als risicoaanvaarding al aan de orde kan zijn 
bij een derde die zich tijdelijk ontfermt over een dier, zulks 
eens te meer geldt voor de permanente (mede) bezitter 
van een dier.

Imagine …
Stelt u zich echter voor: zou u hierdoor overtuigd zijn 
wanneer u deze zaak in behandeling zou hebben? Is het 
wel zo logisch – het Hangmatarrest indachtig – dat de 
medebezitter hier geheel buiten schot blijft? De mede
bezitter van Jengo heeft toch ook het door de rechtbank 
benoemde risico aanvaard? Zou gedeelde smart hier niet 
halve smart moeten zijn? En als dat niet zo is, waarom  
is dat niet het geval? Speelt de verzekerbaarheid hier  
wellicht (ook) een rol en zo ja: in hoeverre en op welke 
wijze? Dat brengt ons op de volgende zaak waaraan wij 
aandacht willen besteden. De zaak betrof een medeeige
naresse van een manege die letsel had opgelopen doordat 
een lespaard genaamd Imagine, op hol was geslagen en 
haar omver had gelopen. De medeeigenaresse stelde  
haar – tegen het risico van aansprakelijkheid verzekerde – 
echtgenoot, tevens medeeigenaar van de manege, aan
sprakelijk op grond van (onder meer) art. 6:179 BW. Het 
betoog van de medeeigenaresse kwam erop neer dat uit 
het Hangmatarrest een lijn zou kunnen worden doorge
trokken naar art. 6:179 BW. De Rechtbank NoordHolland, 
aan wie de medeeigenaresse haar claim ter beoordeling 
heeft voorgelegd, besloot de Hoge Raad te vragen zich 
hierover uit te laten en stelde enkele zogeheten prejudiciële 
vragen aan de Hoge Raad. Een van deze vragen luidde of 
art. 6:179 BW uitsluitend een risicoaansprakelijkheid ves
tigt jegens derden, “dat wil zeggen jegens personen die niet 
de hoedanigheid van (mede)bezitter van dat dier hebben”. 
In zijn arrest van 29 januari 20164 heeft de Hoge Raad  
onder andere deze vraag beantwoord en geoordeeld: “(…) 
dat art. 6:179 BW geen risicoaansprakelijkheid vestigt jegens 
personen die de hoedanigheid van medebezitter van het dier 
hebben”. De weg naar dit antwoord toe die de Hoge Raad 
heeft bewandeld, kan als volgt worden weergegeven. De Hoge 
Raad stelt in diens arrest van 29 januari 2016 voorop dat 
ook ten aanzien van art. 6:179 BW geldt dat aan de wetsge
schiedenis geen beslissend argument kan worden ontleend 
voor het aanvaarden dan wel afwijzen van aansprakelijkheid 
jegens de medebezitter. De Hoge Raad overweegt vervolgens, 
net als hij in het Hangmatarrest heeft gedaan, dat maat
gevend is of is voldaan aan het relativiteitsvereiste van art. 
6:163 BW: “Het komt dus erop aan of aansprakelijkheid be

hoort te worden aanvaard van andere medebezitters tegen
over de benadeelde medebezitter, hoewel deze aansprakelijk
heid niet is gebaseerd op overtreding van enigerlei gedragsnorm, 
en de benadeelde zelf in zekere zin medeverantwoordelijk 
kan worden geacht voor het gevaar dat het dier oplevert”. 
Qua invulling zoekt de Hoge Raad voorts eveneens aan
sluiting bij het Hangmatarrest: “De te maken keuze hangt 
ook hier af van wat naar maatschappelijke opvattingen het 
meest redelijk moet worden geacht, in aanmerking genomen 
de belangen van de benadeelde, de bezitter en de eventuele 
aansprakelijkheidsverzekeraar”. De Hoge Raad voegt hieraan 
in zijn arrest van 29 januari 2016 echter toe: “De omstandig
heid dat dit een open criterium is, brengt mee dat deze keuze 
kan leiden tot verschillende uitkomsten bij deze te onder
scheiden gevallen van kwalitatieve aansprakelijkheid”. 
Ingaand op specifiek de vraag naar de aansprakelijkheid 
van medebezitters onderling op grond van art. 6:174 BW 
respectievelijk art. 6:179 BW oordeelt de Hoge Raad dan: 
“Het behoort tot de algemene doelstelling van de kwalitatieve 
aansprakelijkheid van art. 6:174 BW dat op de benadeelden 
niet het risico wordt afgewenteld dat niet of niet eenvoudig 
kan worden bepaald en bewezen wie voor de door het gebrek 
aan de opstal veroorzaakte schade eventueel aansprakelijk 
kan worden gehouden op grond van de schuldaansprakelijk
heid van art. 6:162 BW. Dit argument ten gunste van de  
benadeelde ligt niet ten grondslag aan de aansprakelijkheid 
voor dieren. Het risico van schade ten gevolge van een ver
borgen gebrek aan een opstal kan niet worden aangemerkt 
als een voor het potentieel slachtoffer bekend risico, nog 
daargelaten dat de kans op zodanige schade in het algemeen 
gering is. Dit geldt ook voor medebezitters van een opstal. 
Daarom ligt het niet voor de hand om vanwege dit specifieke 
risico een (ongevallen)verzekering af te sluiten. Mede gelet 
op de potentieel grote gevolgen van vooral persoonsschade,  
is het maatschappelijk gewenst dat ook het slachtoffer dat 
medebezitter van de opstal is, een andere medebezitter en 
daarmee vaak diens aansprakelijkheidsverzekeraar kan 
aanspreken voor een deel van de schade. Dat de bezitter  
van een opstal zich verzekert tegen de – potentieel grote – 
gevolgen van aansprakelijkheid ligt immers wél voor de 
hand. Grondslag voor de kwalitatieve aansprakelijkheid van 
art. 6:179 BW is dat de bezitter om hem moverende redenen 
– meestal economisch nut of eigen genoegen – het dier houdt, 
en daarmee voor derden gevaar schept in verband met de 
onberekenbare krachten die de eigen energie van het dier als 
levend wezen oplevert (…) Bij dieren berust de kwalitatieve 
aansprakelijkheid niet zozeer – zoals bij art. 6:174 BW – op 
een risicoverdeling ter bescherming van de benadeelde, maar 
vooral op de omstandigheid dat de bezitter tegenover anderen 
een risico in het leven roept. De (mede)verantwoordelijkheid 
van de medebezitter voor het gevaar speelt dus een aanzienlijk 
sterkere rol bij art. 6:179 BW dan bij art. 6:174 BW. De maat
schappelijke wenselijkheid van bescherming van benadeelden 
tegen het gevaar dat een risico zich verwezenlijkt, geldt – 
anders dan bij art. 6:174 – bij art. 6:179 BW niet zonder 
meer ook voor de benadeelde medebezitter, nu deze mede 
verantwoordelijk is voor het scheppen of handhaven van dat 
risico. Anders dan bij het gevaar voor schade dat uitgaat van 
een verborgen gebrek aan een opstal, is steeds kenbaar dat >
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> een dier – als levend wezen – beschikt over onberekenbare 
eigen energie waarmee het mogelijk schade kan toebrengen. 
Van de medebezitter die door toedoen van een dier schade 
lijdt, kan worden gezegd dat hij ook voor zichzelf een gevaar 
in het leven heeft geroepen of in stand heeft gehouden waar
van hij wordt geacht zich bewust te zijn. Het ligt minder voor 
de hand dat de norm van art. 6:179 BW ook zou strekken 
tot bescherming van de benadeelde die als medebezitter be
wust bijdraagt tot het scheppen of handhaven van het voor 
hem kenbare gevaar waartegen deze bepaling bescherming 
geniet (…)”. Over de verzekerbaarheid overweegt de Hoge 
Raad tot slot als volgt. Allereerst waar het betreft de moge
lijkheid voor de medebezitter om diens eigen schade te ver
zekeren: “Het bovenstaande heeft ook gevolgen op het gebied 
van verzekering van het risico. Omdat de medebezitter van 
een dier geacht moet worden bekend te zijn met de mogelijk
heid dat hij schade lijdt ten gevolge van de voor hem kenbare 
onvoorspelbare eigen energie van het dier, kan van hem, eerder 
dan van de medebezitter van een gebouw, worden verwacht 
dat hij zich tegen het risico van zodanige schade verzekert. 
Dat geldt in het bijzonder voor het risico van – potentieel 
ernstige – schade aan de persoon”. Over de gevolgen voor 
aansprakelijkheidsverzekeraars overweegt de Hoge Raad 
voorts: “(…) zijn de gevolgen voor verzekering van aanspra
kelijkheid groter en minder overzichtelijk bij de aanvaarding 
van kwalitatieve aansprakelijkheid jegens medebezitters voor 
schade veroorzaakt door dieren, dan bij aanvaarding van 
een zodanige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door 
gebrekkige opstallen”. Dit alles doet de Hoge Raad concluderen: 
“dat het, de belangen van alle betrokkenen in aanmerking 
genomen, niet redelijk of maatschappelijk wenselijk is dat 
art. 6:179 BW ook aansprakelijkheid vestigt jegens personen 
die de hoedanigheid hebben van medebezitter van een dier”.

De stand van zaken
Wat we nu dus weten, is dat de medebezitter van een ge
brekkige opstal wél risicoaansprakelijk kan zijn ten opzichte 
van medebezitters en de medebezitter van een dier níet. 
We weten ook waaróm dit zo is: de medebezitter van een 
dier geniet niet de bescherming van dit onderdeel van het 
aansprakelijkheidsrecht – de kwalitatieve of risicoaanspra
kelijkheid – terwijl de medebezitter van een opstal die be
scherming wél geniet. Als wij de Hoge Raad goed begrijpen, 
is dit voor een belangrijk deel zo vanwege het verschil in 
kenbare en te verwachten risico’s (en speelt de verzeker
baarheid hierbij ook een rol). Waar de medebezitter van een 
dier geacht mag worden zich bewust te zijn van de risico’s 
die het medebezit van het dier met zich brengt, geldt dat 
niet voor de medebezitter van een opstal. Van opstallen,  
zo lezen wij in het arrest, kan namelijk niet worden gezegd 
dat daaraan in het algemeen een kenbaar risico op schade 
kleeft. De gedachte is dat de medebezitter van een dier, 
omdát hij geacht mag worden zich bewust te zijn van de 
risico’s, de kans op schade voor zichzelf aanvaardt, terwijl 
dat – in het algemeen (?) – niet gezegd kan worden van een 
medebezitter van een opstal. Dus behoort de medebezitter 
van een dier (in zoverre?) zijn eigen schade geheel te dragen 
en geldt dat (in beginsel?) niet voor de mede bezitter van 
een opstal. De vraagtekens verraden al dat wij hier wel wat 

mogelijke discussiepunten zien. Ook in bredere zin lijkt 
evenwel sprake te zijn van voer voor juristen. In de afdeling 
waarin de art. 6:179 en 6:174 BW zijn geplaatst – Afdeling 
2 van Titel 3 van Boek 6 BW – zijn namelijk ook nog andere 
wetsartikelen omtrent risicoaansprakelijkheid opgenomen. 
De vraag komt op of, en zo ja: in hoeverre, ten aanzien van 
die andere artikelen een soortgelijke redenering kan worden 
opgezet als ten aanzien van de art. 6:179 en 6:174 BW. En 
als dat zo zou zijn, waar leidt dat dan toe? Onderstaand gaan 
wij hier nader op in.

Allereerst: in hoeverre staat de deur open?
Met het Hangmatarrest heeft de Hoge Raad de deur open 
gezet voor discussie over de aansprakelijkheid over en weer 
tussen wat wij zouden willen noemen: ‘risicoaansprakelijken’. 
Vóórdat het Hangmatarrest was gewezen, leek het vanzelf
sprekend dat deze aansprakelijkheid er niet was. Of zoals 
Hartlief het heeft geformuleerd in diens noot onder het 
Hangmatarrest: “Het kernprobleem is dat het hier gaat om 
een grondslag waarop eiseres [de vrouw in de hangmat],  
gelet op haar hoedanigheid [als medebezitter van de gebrek
kige pilaar], zelf ook aangesproken kan worden (nogmaals 
en hierna ook voor het gemak: de pot verwijt de ketel).  
In het aansprakelijkheidsrecht levert dat normaal gesproken 
een nul op het rekest op [toev. LKdH en CB]”. Die tijd – dat 
we konden denken in termen van nul op rekest ingeval de 
pot de ketel verwijt dat deze zwart ziet – is voorbij. In hoe
verre is dit echter het geval? De Hoge Raad is enerzijds, ten 
aanzien van de onderlinge aansprakelijkheid van mede
bezitters van dieren, op de rem gaan staan. De Hoge Raad 
heeft dat niet alleen gedaan op grond van risicoaanvaarding 
door de medebezitter, maar ook vanuit het oogpunt van 
verzekerbaarheid. De Hoge Raad onderkent in zijn arrest 
van 29 januari 2016 immers uitdrukkelijk dat “de gevolgen 
voor verzekering van aansprakelijkheid groter en minder 
overzichtelijk zijn bij de aanvaarding van kwalitatieve aan
sprakelijkheid jegens medebezitters voor schade veroorzaakt 
door dieren, dan bij aanvaarding van een zodanige aanspra
kelijkheid voor schade veroorzaakt door gebrekkige opstallen”. 
Anderzijds geeft de Hoge Raad, in hetzelfde arrest, ook 
aan dat verschillende uitkomsten mogelijk zijn “bij deze te 
onderscheiden gevallen van kwalitatieve aansprakelijkheid”. 
Met andere woorden, zo interpreteren wij dit: steeds zal 
aan de hand van de relativiteit en, in het licht daarvan, 
naar hetgeen op grond van de maatschappelijke opvattingen 
het meest redelijk moet worden geacht, moeten worden 
beoordeeld of diegenen die risicoaansprakelijk zijn, zélf 
ook de bescherming van die risicoaansprakelijkheid kunnen 
genieten, ingeval er ook nog anderen zijn die eveneens  
risicoaansprakelijk zijn. Onderstaand schetsen wij enkele 
van onze gedachten hierover.

De risicoaansprakelijkheden van de art. 6:169  
t/m 6:172 BW
De art. 6:169 BW tot en met 6:172 BW handelen over risico
aansprakelijkheden ter zake van gedragingen van andere 
personen. Het gaat daarbij (kort gezegd) om de risicoaan
sprakelijkheid van ouders voor gedragingen van hun kinde
ren, van werkgevers voor gedragingen van ondergeschikten, 
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van opdrachtgevers voor gedragingen van nietonderge
schikten en tot slot van vertegenwoordigden voor gedra
gingen van vertegenwoordigers. Ook bij deze risicoaan
sprakelijkheden kan zich de situatie voordoen dat er 
meerdere risicoaansprakelijke personen zijn en dat één 
van die personen zelf schade lijdt door een gedraging van 
de persoon waarvoor men risicoaansprakelijk is. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan het kind met twee ouders dat schade 
toebrengt aan één van die ouders. Te denken valt ook aan 
de ondergeschikte met twee werkgevers die bij het uitvoeren 
van zijn werkzaamheden schade toebrengt aan één van die 
werkgevers. Kunnen deze ouder en deze werkgever nu met 
succes de andere ouder respectievelijk de andere werkgever 
risicoaansprakelijk houden op grond van de art. 6:169 BW 
en 6:170 BW? Beziet men in dit licht de wetteksten van de 
betreffende artikelen enerzijds en de hiervoor besproken 
art. 6:174 en 6:179 BW anderzijds, dan valt daarbij een 
verschil op. Dat verschil bestaat erin dat in de art. 6:169 tot 
en met 6:172 BW wordt gesproken over “schade aan een 
derde toegebracht”, terwijl die ‘derde’ niet terugkomt in de 
tekst van de overige wetsartikelen die onderdeel zijn van 
Titel 2 van Afdeling 3 van Boek 6 BW, waaronder de art. 
6:174 en 6:179 BW. Dit roept de vraag op of, wellicht, reeds 
hierin een beperking is gelegen om op grond van de art. 
6:169 tot en met 6:172 BW aansprakelijkheid aan te nemen 
tussen ‘risicoaansprakelijken’ onderling. Wij zijn geneigd 
deze vraag bevestigend te beantwoorden gelet op hetgeen 
de Hoge Raad heeft geoordeeld in rov. 4.3.2 van het 
Hangmatarrest, te weten: “Dat de art. 6:169172 BW, die 
wel uitdrukkelijk zien op schade aan derden, zijn opgenomen 
in dezelfde afdeling als art. 6:174 BW, pleit eerder tegen de 
opvatting dat ook art. 6:174 alleen derden op het oog heeft 
dan ervoor [onderstr. LKdH en CB]”. Ons inziens kan met 
kracht van argumenten worden betoogd dat, omdát de  
betreffende artikelen expliciet melding maken van “schade 
aan een derde toegebracht”, de betreffende risicoaansprake
lijkheden niet zien op schade van de medeaansprakelijke 
zelf. Dit op grond van de aanname dat de medeaansprake
lijke geen derde is. Voor deze benadering lijkt ook de 
Rechtbank NoordHolland te kiezen, gelet op haar for
mulering van de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag: 
“Vestigt art. 6:179 BW uitsluitend een risicoaansprakelijk
heid jegens derden, dat wil zeggen jegens personen die niet 
de hoedanigheid van (mede)bezitter van dat dier hebben? 
[onderstr. LKdH en CB]”. Een kanttekening past hier echter 
wel. Men kan zich namelijk de vraag stellen of met het be
grip “derde” daadwerkelijk is bedoeld de medeaansprakelijke 
uit te sluiten. Of zoals Spier het heeft verwoord in diens 
conclusie voor het arrest van 29 januari 2016 van de Hoge 
Raad: “het is zeker niet onverdedigbaar dat ieder ander dan 
de benadeelde ipso facto en ipso iure een derde is” en dus,  
zo voegen wij toe: ook de medebezitter. Spier heeft in deze 
conclusie ook opgemerkt dat “te bedenken (valt) dat de term 
“derde” in dit verband minder behulpzaam is. In situaties 
zoals de onderhavige is, zo men wil, veeleer sprake van een 
enigszins hybride tussenfiguur (toev. LKdH en CB)”. Feit is 
echter wel dat het betoog van Spier eerst en vooral betrek
king heeft op de vraag of de aanwezigheid van een woord 
in het ene artikel iets zegt over de afwezigheid van datzelfde 

woord in een ander artikel (de zogeheten a contrario  
redenering). Dat is niet de vraag waar wij ons nu mee be
zig houden. In de artikelen waarop wij nu het oog hebben, 
komt het begrip ‘derde’ immers wél voor. Dat zo zijnde, lijkt 
het ons heel goed bepleitbaar – mede gelet op de hiervoor 
weergegeven overweging van de Hoge Raad – dat in de ge
vallen die bestreken worden door de art. 6:169 tot en met 
6:172 BW, medeaansprakelijken onderling niet met succes 
een beroep op deze artikelen toekomt. Hiervan uitgaande, 
komt men aan het toepassen van de door de Hoge Raad 
geformuleerde relativiteitsmaatstaf niet toe. Stel nu echter 
dat het zo zou zijn dat de medeaansprakelijke tóch als derde 
kan worden beschouwd. Zou de medeaansprakelijke dan, 
naar verwachting, met succes een claim op grond van de 
art. 6:169 tot en met 6:172 BW kunnen instellen tegen zijn 
medeaansprakelijke? Wij denken dat hier precies dezelfde 
redenering kan worden opgezet als ten aanzien van art. 
6:179 BW. Om te beginnen ‘kleeft’ ook aan kinderen en 
werknemers, net als aan dieren, niet het risico van een  
‘gebrek’ uit het verleden waarmee opstallen wel behept 
kunnen zijn. De algemene doelstelling van art. 6:174 BW 
om benadeelden te beschermen tegen het risico dat niet  
of niet eenvoudig een aansprakelijke partij op grond van 
art. 6:162 BW kan worden aangewezen, doet dus bij de aan
sprakelijkheden vervat in de art. 6:169 tot en met 6:172 BW 
geen opgeld. Verder brengt natuurlijk ook het ‘hebben’ van 
kinderen en werknemers, net als het houden van dieren, 
voorzienbaar risico’s met zich. Ouders respectievelijk werk
gevers mogen geacht worden deze risico’s te aanvaarden en 
genieten zodoende niet de bescherming van de in de art. 
6:169 tot en met 6:172 BW neergelegde risicoaansprakelijk
heden. En last but not least geldt ook hier dat de gevolgen 
voor verzekering van aansprakelijkheid groter en minder 
overzichtelijk zijn bij de aanvaarding van kwalitatieve aan
sprakelijkheid tussen ouders en werkgevers onderling, dan 
bij aanvaarding van een zodanige aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door gebrekkige opstallen. Voor deze 
uitdijing van het risicoaansprakelijkheidsrecht zijn wij dan 
ook niet bevreesd. Verzekeraars kunnen deze claims met 
vertrouwen tegemoet zien.

De risicoaansprakelijkheid van art. 6:173 BW
In art. 6:173 BW is de risicoaansprakelijkheid voor roerende 
zaken geregeld. In dit artikel wordt, net als in art. 6:174 BW, 
niet gesproken van “schade toegebracht aan een derde”, 
maar van “het opleveren van een gevaar voor personen of 
zaken”. Bij deze risicoaansprakelijkheid dient dus aan de 
hand van de door de Hoge Raad geformuleerde relativiteits
maatstaf beoordeeld te worden of de bezitter van een roe
rende zaak jegens de medebezitter van die roerende zaak 
risicoaansprakelijk kan zijn. Het komt ons voor dat de ratio 
van art. 6:173 BW dezelfde is als die van art. 6:174 BW. 
Ook bij een gebrekkige roerende zaak zal niet altijd mak
kelijk te achterhalen zijn waardoor het gebrek is ontstaan 
en wie daarvoor aansprakelijk is. Ook hier is het doel om 
de benadeelde te beschermen tegen het risico dat niet of 
niet eenvoudig een aansprakelijke partij op grond van art. 
6:162 BW kan worden aangewezen. Daarnaast zal ook ter 
zake van schade toegebracht door roerende zaken van de >
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benadeelde niet, althans minder snel, mogen worden ver
wacht dat hij een eigen verzekering afsluit. Dit terwijl van 
de bezitter van de roerende zaak voorts zal mogen worden 
verwacht dat hij zich verzekert tegen de – potentieel grote 
– gevolgen van aansprakelijkheid. Een zelfde uitkomst als 
bij art. 6:174 BW, zodoende wel onderlinge aansprakelijk
heid van (mede)bezitters mogelijk, ligt volgens ons dan ook 
voor de hand. Wel vragen wij ons af of het belang van de 
aansprakelijkheidsverzekeraar, waarmee volgens de Hoge 
Raad ook rekening moet worden gehouden, zou kunnen 
maken dat toch tot een andere uitkomst dan bij art. 6:174 
BW wordt gekomen. Niet ondenkbaar is immers dat het 
aantal schadeclaims voor medebezitters ten gevolge van een 
gebrekkige roerende zaak groter is dan het aantal schade
claims ten gevolge van een gebrekkige opstal. Of iemand 
schade heeft geleden als gevolg van een gebrekkige roerende 
zaak waarvan een ander medebezitter is, lijkt ook minder 
goed controleerbaar. Daarbij speelt enerzijds een rol dat 
registratie van bezit van roerende zaken ontbreekt, terwijl 
anderzijds dit soort schadegevallen zich vaak in gezins
verband zullen voordoen. Deze combinatie van factoren 
maakt, zo is onze inschatting, dat fraude meer op de loer 
ligt bij claims ter zake van schade ten gevolge van gebrek
kige roerende zaken dan bij claims betreffende schade als 
gevolg van opstallen. Zouden er – al dan niet door een 
combinatie van deze factoren – dusdanig veel claims onder 
aansprakelijkheidsverzekeringen worden ingesteld of te 
verwachten zijn dat aansprakelijkheidsverzekeraars zich 
genoodzaakt zien om de premie en/of de voorwaarden aan 
te passen, zoals de verzekeraar in het arrest over het paard 
Imagine overigens heeft gesteld, dan zou dit een argument 
kunnen zijn om onderlinge aansprakelijkheid van mede
bezitters bij art. 6:173 BW toch niet aan te nemen. Om dit 
laatste te bewerkstelligen, zullen verzekeraars wel alles uit 
de kast moeten trekken. Verzekeraars zullen voor de rechter 
inzichtelijk moeten maken dat en waarom het aannemen 
van risicoaansprakelijkheid over en weer van medebezitters 
van gebrekkige roerende zaken, tot onverzekerbaarheid 
van het aansprakelijkheidsrisico leidt. Gebeurt dat niet, 
dan denken wij dat toepassing van de door de Hoge Raad 
geformuleerde relativiteitsmaatstaf ertoe zal leiden dat deze 
onderlinge aansprakelijkheid, net als bij art. 6:174 BW, zal 
worden aanvaard.

De risicoaansprakelijkheid van 6:175 BW
Art. 6:175 BW behelst een risicoaansprakelijkheid voor  
gebruikers van gevaarlijke stoffen. In dit artikel wordt ge
sproken over een stof die “een bijzonder gevaar van ernstige 
aard voor personen of zaken oplevert”. Ook in dit artikel 
wordt de “derde” zodoende niet genoemd. Ook hier zal dus 
aan de hand van de relativiteitsmaatstaf beoordeeld moeten 
worden of een – in dit geval – gebruiker van een gevaarlijke 
stof jegens een medegebruiker risicoaansprakelijk kan zijn. 
Ons inziens is dat, de redeneringen van de Hoge Raad vol
gend, niet het geval. Dit volgt naar onze mening alleen al uit 
de bewoording van art. 6:175 lid 1 BW zelf. Dit artikellid 
luidt, voor zover hier van belang: “Degene die in de uitoefe
ning van zijn beroep of bedrijf een stof gebruikt of onder zich 
heeft, terwijl van deze stof bekend is dat zij zodanige eigen

schappen heeft, dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard 
voor personen of zaken oplevert, is aansprakelijk, wanneer 
dit gevaar zich verwezenlijkt”. Bij lezing van dit artikel valt 
direct op dat voor het aannemen van aansprakelijkheid 
van de gebruiker niet is vereist dat sprake is van een gebrek. 
Het gaat juist om schade ten gevolge van een gevaar dat 
inherent is aan de betreffende stof, waarvoor in dit artikel 
aansprakelijkheid wordt gevestigd. De redenering die de 
Hoge Raad heeft gevolgd bij art. 6:174 BW (Hangmatarrest) 
en naar onze verwachting ook zal volgen bij art. 6:173 BW 
(zie hiervoor), namelijk dat niet altijd makkelijk te achter
halen zal zijn waardoor het gebrek is ontstaan en wie daar
voor aansprakelijk is op grond van art. 6:162 BW, gaat hier 
niet op. Er is simpelweg geen gebrek. De gevaarlijke stof is 
niet gebrekkig, maar juist vanuit zijn eigen (nietgebrekkige) 
eigenschappen gevaarlijk. Daarnaast volgt uit de parle
mentaire geschiedenis ter zake van dit artikel (en de art. 
6:176 BW (vuilstortplaats) en 6:177 BW (mijnbouwwerk), 
die wij hier verder onbesproken zullen laten) dat de ratio 
hier is gelegen in het gevaarzettingsbeginsel, het profijt
beginsel, slachtofferbescherming en de kanalisering van 
aansprakelijkheid. Juist de eerste twee beginselen maken 
volgens ons dat hier een parallel kan worden getrokken 
met de overwegingen van de Hoge Raad ter zake van de  
risicoaansprakelijkheid voor dieren. Deze overwegingen 
zouden dan in aangepaste vorm komen te luiden: 
“Grondslag voor de kwalitatieve aansprakelijkheid van art. 
6:175 BW is dat de gebruiker om hem moverende redenen – 
meestal economisch nut – de gevaarlijke stof gebruikt, en 
daarmee voor derden gevaar schept in verband met de in
herente gevaarlijke eigenschappen die die stof heeft (…) Bij 
gevaarlijke stoffen berust de kwalitatieve aansprakelijkheid 
niet zozeer – zoals bij art. 6:174 BW – op een risicoverdeling 
ter bescherming van de benadeelde, maar vooral op de om
standigheid dat de gebruiker tegenover anderen een risico  
in het leven roept. De (mede)verantwoordelijkheid van de 
medegebruiker voor het gevaar speelt dus een aanzienlijk 
sterkere rol bij art. 6:175 BW dan dat de (mede)verantwoor
delijkheid van de medebezitter een rol speelt bij art. 6:174 BW 
(onderstr. LKdH en CB)”. De onderstrepingen geven de 
aanpassingen weer ten opzichte van de overweging van de 
Hoge Raad in het arrest over het paard Imagine. Daarnaast 
menen wij dat net als van een bezitter van een dier ook van 
een gebruiker van gevaarlijke stoffen kan worden gezegd 
dat “hij ook voor zichzelf een gevaar in het leven heeft geroepen 
of in stand heeft gehouden waarvan hij wordt geacht zich 
bewust te zijn”. Van een gebruiker van gevaarlijke stoffen 
kan evenzeer worden gezegd dat “van hem, eerder dan van 
de medebezitter van een gebouw, (kan) worden verwacht 
dat hij zich tegen het risico van zodanige schade verzekert. 
Dat geldt in het bijzonder voor het risico van – potentieel 
ernstige – schade aan de persoon”. Wij komen op grond van 
de door de Hoge Raad geformuleerde relativiteitsmaatstaf 
dan ook tot de conclusie dat onderlinge aansprakelijkheid 
van medegebruikers van gevaarlijke stoffen niet tot de  
mogelijkheden zou moeten behoren. Ook die eventuele 
claims kunnen verzekeraars ons inziens derhalve met  
vertrouwen tegemoet zien.

>
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Conclusie
Door het arrest van de Hoge Raad van 29 januari 2016 is 
duidelijk geworden dat, anders dan misschien menigeen 
had gedacht, de lijn van het Hangmatarrest niet zo maar 
één op één kan worden doorgetrokken naar de andere  
risicoaansprakelijkheden. Steeds zal voor de afzonderlijke 
risicoaansprakelijkheden aan de hand van de door de 
Hoge Raad geformuleerde relativiteitsmaatstaf de vraag 
beantwoord moeten worden of onderlinge aansprakelijk
heid van de risicoaansprakelijken tot de mogelijkheden 
behoort. Dit leidt er uiteraard toe dat het antwoord op  
die vraag minder goed te voorspellen is, dan in de situatie 
waarbij de lijn uit het Hangmatarrest simpelweg op alle  
risicoaansprakelijkheden zou zijn doorgetrokken. 

Desalniettemin denken wij dat op grond van de twee  
toepassingen die de Hoge Raad tot op heden van de rela
tiviteitsmaatstaf heeft gegeven (ter zake van art. 6:174 BW 
respectievelijk art. 6:179 BW) goed te voorspellen valt hoe 
de uitkomst bij de andere risicoaansprakelijkheden waar
schijnlijk zal zijn. Het laatste woord daarover is natuurlijk 
aan de Hoge Raad. De conclusie is echter hoe dan ook: 
niet iedere ‘medebezitter’ hangt.  

1  HR 8 oktober 2010, NJ 2011/465 m.nt. Hartlief.
2  Vgl. rov. 4.3.4.
3  ECLI:NL:RBDHA:2015:2443.
4  ECLI:NL:HR:2016162.

>

Een jaar geleden schreven wij voor het PIVBulletin al 
over de redelijkheid van toerekening van een gebrekkige 
medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis op grond 
van art. 6:77 BW1. Aanleiding was toen het tussenarrest 
van Gerechtshof ‘sHertogenbosch van 25 november 
2014 waarin het hof in een voorshandse overweging  
had aangegeven dat toerekening van de gebrekkige  
PIPimplantaten aan het ziekenhuis redelijk kon worden 
geacht2. Dit was een bijzondere overweging omdat de 
heersende lijn in de rechtspraak op dit punt liet zien dat 
het veelal onredelijk werd geacht om de gebrekkigheid 

van een medische hulpzaak toe te rekenen aan de arts of 
het ziekenhuis3. In de vorige bijdrage gaven wij dan ook 
aan benieuwd te zijn of andere rechtbanken en hoven 
deze overweging van het hof zouden gaan volgen.

Inmiddels zijn er twee interessante vonnissen over deze 
vraag bijgekomen. Allereerst heeft Rechtbank Rotterdam 
zich hierover op 19 augustus 2015 uitgelaten in het kader 
van de zogenoemde MetaalopMetaal heupprothesen. 
Begin van dit jaar heeft de Rechtbank Amsterdam be
oordeeld of het redelijk was om de gebrekkigheid van de  
PIPimplantaten aan de artsen en ziekenhuizen die deze 
implantaten hebben gebruikt toe te rekenen. Beide recht
banken concluderen dat toerekening van de (eventuele) 
gebrekkigheid van de medische hulpzaak aan de arts of  
het ziekenhuis niet redelijk is. Wij zullen beide uitspraken 
eerst kort bespreken en vervolgens ingaan op de omstan
digheden die een rol hebben gespeeld bij de beoordeling 
van de (on)redelijkheid van de toerekening.

Rechtbank Rotterdam 19 augustus 20154
In deze zaak heeft een patiënt in 2004 zijn beide heup
gewrichten laten vervangen door zogenaamde metaal   
opmetaal (MoM) heupprothesen. In 2007 ontstonden bij 
hem pijnklachten waarvoor geen oorzaak gevonden werd. 
In 2012 werd bekend dat door wrijving tussen de metalen 
onderdelen metaaldeeltjes in het weefsel rondom de heup 
en in het bloed terecht kunnen komen. Hierdoor kunnen 
ontstekingsachtige reacties rond de heup ontstaan. Dit was 

De (on)redelijkheid van toerekening van 
een gebrekkige medische hulpzaak aan de 
arts of het ziekenhuis
De stand van zaken

Mevrouw mr. M.S.E. van Beurden  

en mr. L. Homan, Van Benthem & 

Keulen Advocaten
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ook bij deze patiënt het geval. Begin 2013 heeft hij zijn  
linker heupprothese laten vervangen door een ander type 
prothese, waarna de klachten verdwenen. De patiënt heeft 
vervolgens de arts en het ziekenhuis aangesproken voor 
zijn schade, onder meer op grond van art. 7:453 en 6:77 
BW. In het standpunt van de patiënt dat de arts in 2004 
niet had mogen kiezen voor de MoMprothesen omdat hij 
bekend was of behoorde te zijn met de daaraan verbonden 
risico’s waardoor de arts niet heeft gehandeld als een goed 
hulpverlener ex art. 7:453 BW gaat de rechtbank niet mee 
nu de patiënt hiervoor onvoldoende heeft gesteld c.q.  
onvoldoende bewijs heeft geleverd. Bij de beoordeling  
van grondslag van art. 6:77 BW gaat de rechtbank – als 
(theoretische) veronderstelling – uit van een ongeschikte 
hulpzaak en komt op grond van de omstandigheden van 
het geval tot de conclusie dat het gebruik van de prothese  
de arts en het ziekenhuis niet kan worden toegerekend.  
De vorderingen van de patiënt worden afgewezen.

Rechtbank Amsterdam 10 januari 20165
Begin 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam zich uitgelaten 
in een zeer omvangrijke zaak die eenentwintig zorgverze
keraars hadden aangespannen tegen zevenentwintig zorg
aanbieders. Inzet van het geschil was vergoeding van de 
kosten die de zorgverzekeraars hebben gemaakt als gevolg 
van de inmiddels beruchte Poly Implant Prothese (PIP). 
Nadat in 2010 bekend werd dat de producent van deze 
prothesen had gefraudeerd door in plaats van voor het 
menselijk lichaam geschikte siliconengel een industriële 
gel te gebruiken, werden vrouwen bij wie de PIP implan
taten waren gebruikt geadviseerd de implantaten te laten 
controleren en zo nodig te laten verwijderen. De zorg
verzekeraars hebben collectief besloten de kosten van  
deze hersteloperaties volledig te vergoeden vanuit het basis
pakket van de zorgverzekering. De gemiddelde kosten van 
deze hersteloperaties bedragen € 3000. De zorgverzekeraars 
hebben zich op het standpunt gesteld dat de ziekenhuizen 
en zorgaanbieders waar de betreffende PIPprothesen zijn 
gebruikt aansprakelijk zijn te achten voor de door de ge
brekkige prothesen veroorzaakte schade. Zij beroepen zich 
daarbij op art. 6:77 BW. De rechtbank acht het echter niet 
redelijk de tekortkoming van de implantaten toe te rekenen 
aan de zorgaanbieders en wijst de vorderingen af.

De omstandigheden
De voornaamste grondslag voor de vorderingen in beide 
zaken is art. 6:77 BW, de aansprakelijkheid voor gebrekkige 
hulpzaken. Dit artikel bepaalt dat wanneer bij de uitvoering 
van een verbintenis gebruik wordt gemaakt van een zaak 
die daartoe ongeschikt is, de tekortkoming die daardoor 
ontstaat aan de schuldenaar – het ziekenhuis of de arts – 
wordt toegerekend. Dat is slechts anders wanneer de toe
rekening niet redelijk zou zijn, gelet op de inhoud en de 
strekking van de rechtshandeling waaruit de verbintenis 
voortspruit, de in het verkeer geldende opvattingen en  
de overige omstandigheden van het geval. In de hierover 
gewezen rechtspraak is duidelijk te zien dat de (on)rede
lijkheid van de toerekening wordt beoordeeld aan de  
hand van bepaalde, steeds terugkerende, omstandigheden. 

Ook in de recente uitspraken van de rechtbanken 
Rotterdam en Amsterdam zien we deze omstandigheden 
terug. Groot verschil in vergelijking met eerdere recht
spraak is dat de verschillende omstandigheden door de 
Rechtbank Rotterdam en Rechtbank Amsterdam zeer  
uitgebreid worden besproken. Aan de hand van deze  
uitspraken kunnen we ook goed de balans opmaken in 
hoeverre het redelijk is een gebrekkige medische hulpzaak 
toe te rekenen aan de arts of het ziekenhuis. Hieronder 
zullen wij ingaan op de verschillende omstandigheden  
die aan de orde zijn gekomen in de recente uitspraken en 
die een rol spelen bij de beoordeling van de redelijkheid.

De aard van de overeenkomst
Zowel de Rechtbank Rotterdam als de Rechtbank 
Amsterdam gaan uitgebreid in op de aard van de verbin
tenis, zijnde de geneeskundige behandelingsovereenkomst. 
De Rechtbank Rotterdam overweegt dat het bij de aard 
van een geneeskundige behandelingsovereenkomst past 
dat de patiënt op een aantal punten resultaat mag ver
wachten. Zo mag worden verwacht dat de prothese  
daadwerkelijk wordt geplaatst en dat de operatie volgens 
de regelen der kunst plaatsvindt. Wat betreft de kwaliteit 
en eigenschappen van een prothese echter, is de arts af
hankelijk geweest van een producent. Het ligt daardoor 
niet voor de hand om een niet te onderkennen gebrek  
voor risico van de arts te laten komen. Om die reden  
kan niet van een resultaatsverbintenis worden gesproken, 
aldus de rechtbank. 
De Rechtbank Amsterdam oordeelt vergelijkbaar. Zij stelt 
bij haar beoordeling voorop dat de verbintenissen die 
voortvloeien uit de geneeskundige behandelingsovereen
komst in beginsel worden aangemerkt als inspannings
verbintenissen. Daarbij past het niet een bepaald resultaat 
te garanderen. Toch is het denkbaar dat op bepaalde  
aspecten op de hulpverlener een resultaatsverplichting 
rust. In het onderhavige geval kan niet worden aangenomen 
dat op de hulpverlener een (resultaats)verplichting rustte 
een nietgebrekkig implantaat in te brengen. Gesteld noch 
gebleken is dat de hulpverleners er tegenover de patiënten 
voor instonden dat zij deugdelijke implantaten gebruikten. 
Bovendien, zo overweegt de rechtbank, konden de hulp
verleners daarvoor ook niet instaan noch kon dat van  
hen worden verwacht.

Beide rechtbanken oordelen dat de geneeskundige behan
delingsovereenkomst in beginsel een inspanningsverbintenis 
betreft, zij het dat de overeenkomst mogelijk elementen 
van een resultaatsverbintenis bevat. Het plaatsen van een 
nietgebrekkige prothese of implantaat is echter niet te 
kwalificeren als een resultaatsverbintenis, maar als een  
inspanningsverbintenis.

De keuze voor de gebruikte MoM-prothese en  
CE-Markering
De Rechtbank Rotterdam neemt bij haar beoordeling als 
uitgangspunt dat het (veronderstellenderwijs aangenomen) 
gebrek van de MoMprothese een voor deskundige gebrui
kers – in 2004 – een redelijkerwijs niet te onderkennen  

>
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gebrek betrof. Dit maakt dat de omstandigheid dat de arts 
voor dit type prothese heeft gekozen geen argument biedt 
vóór toerekening aan de arts. 
Voor de beoordeling of de arts of het ziekenhuis ten aan
zien van de keuze voor een specifieke medische hulpzaak 
een verwijt te maken valt, acht de Rechtbank Rotterdam 
de kenbaarheid van het gebrek aldus van belang. Een ver
gelijkbare overweging is terug te vinden in de uitspraak 
van de Rechtbank Amsterdam. De Rechtbank Amsterdam 
gaat in haar beoordeling zelfs verder door te overwegen 
dat er geen (nadere) onderzoeksverplichting op de hulp
verlener rust. Naar het oordeel van de rechtbank kan van 
een hulpverlener niet worden verwacht dat hij zelf onder
zoek doet naar de samenstelling en de veiligheid van een 
hulpzaak, zoals een borstimplantaat, simpelweg omdat hij 
daartoe niet deskundig is. De hulpverlener moet kunnen 
vertrouwen op het oordeel van een orgaan dat wel deskundig 
is op dit gebied, in casu de instantie waar de implantaten 
werden aangemeld voor het CEkeurmerk (TÜV Rheinland). 
Achteraf is gebleken dat de op de markt gebrachte implan
taten niet voldeden aan het CEkeurmerk. In hoger beroep 
bij de Franse rechter is geoordeeld dat TÜV Rheinland 
daarvoor niet aansprakelijk is, omdat zij de fraude niet  
had kunnen ontdekken. De rechtbank ziet niet in waarom 
de hulpverlener daar dan wel toe in staat zou zijn geweest. 
De keuze voor het implantaat met CEkeurmerk was dan 
ook op geen enkele wijze verwijtbaar. Ook het feit dat het 
om een hele serie gebrekkige hulpmiddelen gaat en niet 
slechts om één toevallig falend hulpmiddel, biedt geen ar
gument vóór toerekening. Op dit punt wijkt de Rechtbank 
Amsterdam dus expliciet af van het oordeel van het Hof 
Den Bosch in het tussenarrest van 25 november 2014.

Ten aanzien van de CEmarkering overwoog de Rechtbank 
Rotterdam dat de aanwezigheid van een dergelijk keurmerk 
van belang is. Zou een dergelijk keurmerk ontbreken, dan 
zou daarin een argument zijn gelegen vóór toerekening 
aan de arts.

Voor de beoordeling over de verwijtbaarheid van de  
gemaakte keuze voor een specifieke hulpzaak acht zowel 
de Rechtbank Amsterdam als de Rechtbank Rotterdam het 
feit dat de implantaten of prothesen waren voorzien van 
een CEkeurmerk aldus een relevante omstandigheid 
waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling van 
de redelijkheid van de toerekening.

Verhaalspositie
Voor de bespreking van de verhaalspositie is het relevant 
om de overweging van het Hof Den Bosch ten aanzien van 
de verhaalspositie van de patiënt in het tussenarrest van  
25 november 2014 even in herinnering te roepen. Het hof 
overwoog dat het feit dat de producent van de PIP prothesen 
failliet was en daardoor geen verhaal meer bood een omstan
digheid was die maakte dat het redelijk zou zijn de gebrekkig
heid van de prothese toe te rekenen aan de zorgaanbieder.

De Rechtbank Amsterdam heeft evenals het Hof Den Bosch 
dit aspect moeten beoordelen in het kader van de gebrek

kige PIPimplantaten. In beide zaken was bekend dat de 
producent van de implantaten failliet was en daardoor geen 
verhaal meer bood. Het hof zag daarin aanleiding om toe
rekening van de gebrekkige hulpzaak aan de zorgaanbieder 
toe te rekenen, omdat de patiënt anders met lege handen 
zou komen te staan. De Rechtbank Amsterdam ziet daarin 
geen argument. Zij wijkt expliciet af van het oordeel van 
het hof door te overwegen dat het faillissement van de 
producent buiten de risicosfeer van de zorgaanbieder  
ligt waardoor deze omstandigheid niet tot het oordeel  
kan leiden dat het redelijk zou zijn om de gebrekkigheid 
van de prothesen aan de zorgaanbieders toe te rekenen.

De Rechtbank Rotterdam lijkt gevoeliger voor de verhaals
positie van de patiënt. Omdat er echter geen sprake is van 
een faillissement van de producent van de MoMprothesen, 
en deze producent voor de patiënt mogelijk verhaal biedt, 
ziet de rechtbank geen grond voor de gedachte dat het 
wenselijk is de schade op de arts of het ziekenhuis af te 
wentelen, omdat de patiënt anders met lege handen zou 
komen te staan.

Verzekeringen en risicoverdeling
Naast de verhaalspositie wijden beide rechtbanken ook  
enkele overwegingen aan de mogelijke (aanwezigheid van) 
verzekeringen en de aard daarvan. Zo merkt de Rechtbank 
Rotterdam op dat het feit dat de arts via het ziekenhuis 
verzekerd is en dus niet zelf zorg hoeft te dragen voor  
vergoeding van de schade, een argument zou kunnen zijn 
om toerekening niet onredelijk te achten. De rechtbank 
nuanceert deze overweging vervolgens door te bepalen  
dat er echter geen algemene regel bestaat dat afwenteling 
op de verzekerde partij dient plaats te vinden.

De Rechtbank Amsterdam gaat nog iets dieper op het  
aspect van de verzekeringen in. Zij beoordeelt de risico
verdeling tussen de verzekeraars onderling. Gezien de  
aard van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de 
hulpverleners enerzijds en de aard van de zorgverzekering 
van de patiënten anderzijds, ligt het naar het oordeel van 
de rechtbank meer in de rede om de schade voor rekening 
van de zorgverzekeraars te laten komen. 
Zorgverzekeringen bieden dekking voor gezondheidsrisico’s 
van de verzekerde patiënten, daardoor kunnen de verzeke
raars anticiperen op kosten. Een aansprakelijkheidsverzeke
raar dekt schade die het gevolg is van een ‘fout’ van de  
verzekerde. Nu er geen sprake is van verwijtbaar handelen 
aan de zijde van de hulpverleners, ligt dekking onder de 
aansprakelijkheidsverzekeraar niet voor de hand. Op een 
dergelijk vergaande risicoaansprakelijkheid kan de aan
sprakelijkheidsverzekeraar immers niet anticiperen.

In het verlengde van de risicoverdeling overweegt de 
rechtbank Amsterdam voorts expliciet dat een zuivere  
risicoaansprakelijkheid op grond van art. 6:77 BW niet 
binnen het wettelijk systeem past. De rechtbank trekt een 
parallel met de productaansprakelijkheid voor producenten. 
Ook voor producenten geldt namelijk een uitzondering. 
De rechtbank meent dat het niet zou stroken met het  
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> systeem van de wet dat een zorgaanbieder wél zonder meer 
aansprakelijk zou zijn en dat deze aansprakelijkheid dus 
verder zou reiken de aansprakelijkheid van de producent.

De Rechtbank Amsterdam sluit af met een meer algemene 
overweging. Zij merkt op dat een ongeclausuleerde risico
aansprakelijkheid voor de zorgaanbieders tot gevolg zou 
kunnen hebben dat zorgaanbieders terughoudender zullen 
worden bij de toepassing van nieuwe genees en hulpmid
delen. Innovatie op het terrein van de medische wetenschap 
en de toepassing van medische hulpmiddelen zou hierdoor 
onwenselijk worden geremd.

Conclusie
Het aantal gepubliceerde uitspraken over de redelijkheid 
van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak 
aan de arts of ziekenhuis is met de twee recente uitspraken 
weer wat uitgebreid. Als we de balans opmaken, kan  
worden geconcludeerd dat toerekening aan de arts of  
het ziekenhuis vaker niet dan wel redelijk wordt geacht. 
Daarmee is de ingezette lijn in de rechtspraak, na het af
wijkende tussenarrest van Hof Den Bosch van 25 november 
2014, weer heersend te noemen.  
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